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فم!
وتشملوتارفي"القديمالم!دكآبنشأةتمالجالحهداقديمثراسةان!

:هومموعاتثلاية

يم.التدالهمدأسفارةصيغنار:اولا

.حدةعلىسفرفيهاصنثمأاشاواكءنالظروتبكث:ثانيأ

.الأسفاروقانونيةتحديد.ويمالةكلالهدأسفارجمععتار:المآما

الاسفارهنالهموعةهذ.نشأةإستقصاءإلىالقديمالمهددراسةوتهدت

المقدسا)يهوديةوهىكتاب،الوحىكةتتضمنالأسناروهذ.،بخهاوتار

مقدسا.كتاتاايضاالمسيحيةأعئبرتها!ى

المقدسة:بالكضبالجديدالمهدقكتابرهذمميتوقد

فوعدبقاللهإن2:اروهيةأهلإلىرسال"فىالرسولبولسيقورل

رسالف"قالرسولبولعىويقول،المتدسةال!كتبقأنبيأئهلسانعلىبالمسيح

كا.المقدسةادكتب-نرفالطفوليةمنذوأنك"3:59ئاوستيموإلىالثانية

إلهى.وحىهنحوتها1مقدسةالأسفارهذءوسديت

شاملة.-صميةء!تممةالأسفارهذ.ءلىتطلقوا

يوحناإىهللىوردفتدناموسبكلمةالقدبمالمهدأسفارعنال!مبيرأما

بو)سالىسولرسالةوفى"ناهوسغقممتو"لماأليسثصوعأجابهم"01:34

بهيقصدأوهذا،الدامو!لىقءتوب"14:21أهلكورنثوسإلىالأولى

إطلاقسبيلعلىىالتسميةهذ.ولكن،للا"سةارشاملةإضطلاحيةتسمية

قانونكااىنوهوس،اليونانيةالفظةهىناموسذمممة.ا!اعلىالجزء

الجزءلإءمكلالتديمالعهد-طىكتابوقد.كاالمبريةتوراة"تقابلوس
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وأالتانونبهتبتمرتالق،موصىأسنارنهسةوهى،اةاكورأىءنهالأول

اثريمة.

2"فهمت9:دانياليقولحدةعلىسنرأصممىالأسفارهنسفرصوكان

)فينيقيةاينةفئإللدناليوالإس!م،اومولمأل!بلرس"نناليواجمهاقى/4ءفركاو!كلةرالأسفامن

ومدساد.مهبر.تصدرهاالقالبرديةأقالأورلضجارةمركزاكانتالتى،-بيل

إلمسيحيين.تإبالا3عندالمقدسةالكتبجميعع!لادلالةبيبلوسكةإستمال

واسدا؟لقديمالغهدعنال!نيسةآباءيتحدثالميلادىفىالثاالقرنأواخرومنذ

محاءدةكاأو"ميثاق"بهاقصدنماإو،وصية"هنابهايقمهدلمعهدوممة.الجديد

وقرأالمهدوأخذكتاب"43:7اظروجعمفروماجاءبر-بوذك،،اتفاق

كا.الشمبمسامعلى

الأنبياهمنالتمبيرهذاأ%تفتدالجدبدوالمهدالتديمالمهدبينابقىشأما

إصرائيلطتمعوأقطعاوبيتولقىتأأيامها"31:31،32لىأرممابقول

هناهـخذكاثاابائهممعقطمفالذىليسكالمهد،جديداعهدأيهوذا-توبع

الجديديممدالذىدىهوهذالأندا26:38إنجيلهفىوردحيثهقإبحيل

الر-ولبو)سذكروكذلك.كااظطا!لمففرةأجلكثيريئمنيرسفكالذى

.349:إلىأهلكورنثرسنيةالثالترسارالجديدا)5!د

قانونيةوتسمى.المؤمنيندحياةالإيمانآعدةسالمقدسالكتابوأسفار

عنليببرقانونكةالرسولبولساسقخدموتد.ةيويةالدهنالكمبقييزها

.01:13أهلكورنثوسإلىنيةالثالتهقرسا،الأخلاقبالممقوذلكالأسفار

الوحى.هو،السفرظنونيةأساسأنعلىالكديسةآباءأتةقوقد

رسالتهقالىسولبطرسيةولالمقدسالكتابفىالوحىمهحىوردوند

لتديسوناالدهناسأتكلبل،نسان!بكلثيئةفطأثوةتأتلمنهلأ"1:13نيةالثا

.aالتدسالىوحمنسوقين

ص"3:16تيموثاوسإلىألثانيةرسالتهلىالىسولبولىيقوكو

الذىوالعأديبلتقويمواال!وبيخالتعليمونافعالدههنبهمرحىهوالكتاب

،.البر.لى
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.يختارهالذىتبال!علىالدههنيطبيمةخارقتأثيرهوظدوحى

دراصةعلىمبلايمتمد.كانالأجيالمرعلىتعاورتالقديمالمهددراسةإن

ب!اتتصلوالآثارالقوجفرافيتهيخهوتارنصهوصهوتفسيرالمقدسادغتابلغات

علىيةلهافىااقتصرتذئبئآكاحتىثصيئاتتشرودلقديملسداااسةدرأخذتئم.ةيهورد

جملمنالنصنتقالواصلتقنينصسفرباتتصلالتئوالأدبيةيخيةالتاراناحيتينا

المقدسةءالأشارتقنينعليآكيفيةتقرر!الىأقغدتالبهدالقديمفدراسةجيل:إلى

:أسفاصهوعرلمالفربمالعيئف!يبم

الأسفارقىز!يبمسألةتنئمألمولهذا،بذاته،ئمدرجفىسفربمتبكلكان

المقدسة.سفارايةجمعقأ-ذحينإلاأ!!اقظمرولم

ال!ثىءبمفىيختلفوجهعلىالقديمالمهدأسفار4ال!بيفالترجمةرتتوقد

المنهجوذلكعلى،عنوأناسفر)محلووضمتبهد،يخاعليةاسطلحالذىالوجهعن

لسفر.هناالأولى)مبارةباقبلاتعرفنتكاالاسفارلأنمدهـ،قئداساكاناكى

ىأالتوارة:أذمامثلائةإلهقممت،سهرأثلاثينوتس!مةيمالةدالم!دبضمو

والكتب.والانبياءالناموس

.(والمتثليةالمدديوونللاوواوجلخرافيولت!و)اصةاظموسوسكتبةارلتوفا

ئيلحمواوسنر4لقضاةبريثوعفالاوائلسفر،اخروالآوالأوائل:فمانءنبياوالأ

عشرةالأئنتاوالنبواتو-زتيالوارميااشمياءنبوءاتوالآواخر،الملوكوسفرا

.واحداسنراتمدوكانت،ملاخىإلىهوضعمنالصغار،

ارييافىومراوراعوثونئ!يدسلمانوأبوبوألامثال:المزاميرهىوالكتب

.الأيامأخباروسفراوفيمياوعزراو!أنيالوأضتيروالجات

منها.واحدفيهابه!القكتبايةزمنة-سبعلىالأسفارهذشترتبولم

يفددفطأربمبماةوخممينإلىاظسةموصىأسناريقسموناليهردكان

مدارعلى.ثراءخهاتتمبحيثكابالمبربة،شةفر"وتسمى،السنةفىالسإتأيام

.الانبهاءمنأجزإءمراءةيتبمهاالخسةالآسفارنراءةوكانت،ا)سنة
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منذأجيالموصىيةن"01:31أعالذلكعلىيدلماالىسلأعالقجاء

كا.كلسبتالمجاهعقيترأإذ،بهيكرزهنمدينةفىصلهمديمة

إ)بهمأرسل،والأنبعاءالاموسافراءة"وبمد:بتول13:15وقأعال

."فتولواوعظلمشعبءندآممةنتإنكا،الإخوةالىجالأيهائلينأ!معتجارؤساء

وهرافىوراعوثسلماننشيد:وهىالمحسةاعتباعلىاليهودوأطلق

،الإعيادأدراجأومجلاتأى،"ءلوتأسمواستيروالجا"مةارميا

الصرليفةأوالكتاببيةفىالصروالمجلة)أوكتمابدرجأىيةبالمبر،مجلة"من

فنث!د،ءئدمالكبر!الأعيادقتقرأ.الأسفاروهذه(،أطحةطرائفتجمع

قتلعهدماالمبرديةمنخلاصيليلةذكرىوهوعيدالفصحقيقرأسا؟ن

عيدفىوراعوث،ئيلإسرابيوتعنوتجاوزالمدهـيينمنليتحوبمرالملاك

الوحينموصىتسمذكرىوهوا)فصحثافىبهدالىيناليومفىويقعاظسين

الهيكل،احزاقبوموهوأبمنقالتاسعتقرأوالمرافى،أيضااطصهادعهيىوهو

يم.بورفىءيدوأستير،بوتالتاعيدروالجاممة

بم:لنر-ال!ثرأ

لبثرذاتهفيهااللهأعلنالتىالمقدسةالاسفارمنجموعةهواقديما.ثدا

أولا.اليهودىلاصممبالإعلان"رزاوكأن

أزمنةفىعاشوامختلفينئابل!متفرة"اسفارعن.عباربالقديم!دواله

واحد.قكتابالأسفارهذ.كتثم،عامافأعنزيد-رودة-لإلعتافة

اشخاصتراجموفيهاتاريخفةجمهاؤأسلوبها،قءوضوعاتهاتخ!تلفوالأسمار

.وتوءاتوأشمالمحةووموأعظوشحروفدفةوقوانينثراعوفيها-

ءلطصمفوال!الفدىوهو،الختلفةأجزأثهبينيربط/وا-دهدفاولكتاب

ا-،.:.أأظلاصطريق

http://kotob.has.it



-9-

يماةداإرريدأهضمون

:اللوفاىالىاهالماظوءمىء

هوالايامهذ.هنيوموكل،أيامصتةقبهايتصلوماالأرضاللهخلق

علىالله4خاة،السادساليومقالأولالإنساناللهوخلق.مدا.ء*لدور

الذىالأرضىافردوسالىجملهثم،اكلوقاتجميعءإ!ناسلطاواعطا.،تصور

!و.أضهلاعهمنضلعمن-لمقهاالتىأمرأتهحواءمعوذلك،عد!جنةيدى

كلاأبأنالفطانوأطاعا،لهماالدهوصيةوخالفاالله"شريهوحواءمايرفظ

،للوتعرضةوأصبحا،سمادتهماففةدا.والثراظير-رفةشجرةمن

المالم.إلىوالموتاظطيئةدصلمتوبسهبهما.الارةىافردوساهنالدهوطردهما

اطية.رأسسشقبأنالمرأةنس!لفوعد،البئرىا؟"سعلىاللهوت!!

قبدأتاظطيئةبأنيخبرنأ؟،ونسله3ابأولادنالتكوسفرويخيرنا

الارضولكن،ثريراقاييننسلوكالط.إيلهاأخاهقايينتلأنمنذأالما

ةسلوفسد.شإثزسلمنممامهم4وكانوعبدو.ألثهعرفوااناسءنتخلأ

،الأرضالنسادوعم101ايةرضفامقلا"تبالأشرارواخقلطاكمنمعشيث

الله،يخافكانبتهلأنهوأهلنوحاعداماالناسجميعوأهكانطوفانالثهرسلط

.ا)طوفانبداحينبإليهوأوىتمألىبأمر.بنا.فلاثبوساطةتهنيوكانت

ابراميم:عوةإلىاللوفارمى

ثلائة3لنوحوكان.عهداممهأدتهأقامالطوفانبمدا)فلكهننوحخرجلما

لتوعزم.الأرضس!نجميمخرجنسلهـموءنوياةث،وحأمسام.مأبناء

حتىألسةتهمبلبلأددهأنغير،با.لبرجبناءعلىلاماوفانزمنمرورد"نوح

شمبا!ارأنالنهوشاء،المالمقالوثنيةومت.سصيتهعلىبتافهموالا

ويذبوطدهبزكأنوأمر.أورهدينة!نإبراهيمدعاولهذا.الديئلي!ةظ
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فظحاإن،ثأاميرأرضك!خانيطههونئس!يمزأنووعده،مانأرضفيإلى

افه.إطامةملىونسلهو

ممرأ.ءمنىمىإسراليلفرو!ا!اابراءبمعوة)مى

وكان،ولدلإبراهيموأيمن،لوطأبئأخيةمعأرضكنمانقإبرأهيمأقام!

صعنوبخ!اصة،بينهمشائماوالفسادالعروكان،ألاوثانيمبدونأهلكنحان

ء،يهاوأقىلسدومءنتهوبناوامرأتهلوطااللهفأخرج.لوطبرسكنحيثسدوم

اسحقمئةع!فةابئوهربراهمإوأولد.بحراالمنطقةتلكقوجحلالسماءمنناررا

رؤساء.أسباطأ-بحوامابئعشرأثناليمقوب.وكانبمقوبؤلداس!قو12

وسبط،الكهنةت"Iالذىلاوىسبطالأسباطهذ.بينوأثمتهر.إسرائيل

؟.الجيعءنبأساأشدكانالذىيهوذا

للا!هيليين،باعو.ووأبنفهو.أخوتهمحسد.يمقوبأولادأحديوسفأما

وبعد.مصرقمنصبأكلإلىأدئهورفعة.عبداهـناكوباعوهمصرأترلو.الذين

إلىمصرينرلأنأرضكدحانسادالذىالجوعبببابوهيمقوبأتطرسنين

كثرمصهرأرضقإسرائيلبنونماويوسفيمقوبموتوبمد.بشهأهلمع

للهبأمراعويصىومام.إبادتهموحاولخ!معافهخاتفبرعونانحتى،عددم

يطلتهم.أنفرعوناضطرمما،ممجزاتواظهرظلأصهم

سلبرالى:بناهـمبهلإلىاممرمىإصاليلبقفروبممى

،سليناءإلىووص!ا،مصرمنخروجهمبمدالأعرالبحرإسرائيلبنوعبر

ائيلقإشربنووظل.اعواكسالمئرياالوصاموءىيدكلاللهأعطالموهناك

وحارب.نونبنيشوعالتيادةقثم:خلفه،مو!ىبقيادةسنهينأريهأبريةا

الذينالتضاةإلىاهـكمفأنتقليشوعوماور.علبموأنتصرأهلكنمانبمثموع

بوساذعليهمءدكاق!ىبن-شاوللهمأختار-أنإلىلآخر،وقتهناللهأقامهم

/-!.-القضاةاصرالنبىصوئهل
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أيضأ.نبيآوكانبسىبنداودالملكتولىا"لأولالمكشاولموتوبمد/

أورشايم.هيكليقالذىوهوسلمانبرلردوخلف

"!:جمابلجىإلىلجالىبناهـفيكلعى

ن!أصباطاعشرةأنضيم،ا)مرشع!--رحبمامأبنهسليمانهجلىبوتبحدا

ه!ا:سلمطتهتحصسبطانوبق،واستقلواعنطاعتهوخرجواعليهبنرال!ملعم!را

إصرائيلعلمكةوسالثمالى:مممينإلىالممدكةوانقسمت،وبنيامينيهوذإ

.و"قيتسبطينفةمنمؤإيهوذاوصمملكهوسبى،وجةواسباطعشرةوموامها

يربامو-اف.ير"مامملوكهاأولوكانسنة،وكسينمائتين!وإصرائيلممدكة

الاعيادقأورشليمإلى-مدواإذا،يهوذاملكرحبمامطاعةإلىيا.رعايرجعأن

ذهبمنعجلينوسنع،مملكتهقكاذبةعبادةفأقام،الهيكلقالدهليبدوا

وبذلئا،نه8لمباكهئةوعينأعياداوحدد،إمرائيلإلهياسمعبدوهالشمب

وحكممحههدةيانةاكوظكهذ.،ثنيةونةدياإمرائيلممل!،نةدياأصبضت

إليهمأدئهوأرسل.يربمامأسسهاالتىبالوثفيةإسرائيلملوكوتمسك.تلمفائه

هؤلاءأعظموكان.المستقيمالطريقإلىوثنيغمعنيرجمهمل!بقإثرنبيا

ئيل،إسرامملكةعلىيرنالأشورأعهتولىو.خاباأيامقبنبأاكىيلياإءالأفبيا

ملكثلممناصروسي،ه!كهاخراهوشعأيامق،السامرةعاسمهاوشطت

.أرض!مإلىايمودولموناك5افثمتو،إللإإلىوحملممالمشرةالأسباطأشرر

إمراةهلمملكةسقوطبمدسنةوثلاثينمائةفبقيتيهوذامملكةواما

أيضاالوثفيةودخلت.سليمانهيكلفيماكاناشاأورضليمرسعطى!!!تها

ضهلالهمكلبوبخونهمواطيناطبنبينأنبماهلهماللهأرسلصبلملكهآولذلك

أعمامإشمياوكان.اخلصابم!ىءلهمويتنبئونال!ثديداقهبمتابويتهددوم

ءنو.نجيتهاكبورد.اسلاحإلىصسىمنيهوذاملوكبينوفام.الأنبياء.هؤلاء

لهم.بسمعلماصهباأنغيرويوثيا،وحزميايهوثافاطمثل
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ادبئالمدكبوساطةثقباتبفروأدبهمطويلةمدةافهتهددمأنوبمد

هلوكخراصدقياأيامقأورثليموحاصر،بابلم!نبوخذ-نصرهاجمهمحولهم

lويهوذا، بابل.إلىالصعبوسىوالهيكلالمدينةوأحرقعليهاستولى

البح:مبمرلمإليبابلبممى

يةنهاوبمد.النبىأرميابذلكقنبأسنةكاشهينبابلفىسبىإءسائيلبنوبق

لهمياعادة،كاعحبلادمإلىإمودوااناليهودالفرسمكممحكورشالفزةتلك

الهبكل.بداءلإطدةأمزالذىداراإلىايامتأخرا)مملولكن،ثليمأورهيهلبناء

اممل.اعلىيحثانهموكاناياوبهرحجىالنبيانالوقتذلكلىرظم

هلكسستاارقىالملكبأمراليهودبةإلىنحمياا)نبىفدمسنواتمضىوبحد

أمورها.وقدظ!يمأورنليمأسواربناءلىوسى،الفرس

يا،سورملوكطكمئم،الفرسطكمواخضهبلادمإلىايهوداأنعادوبحد

لمسيح.ولدا44ياأوقيةيهوداعلىملكاهيرودسمواأتاينالذ،وومانااوحي
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ا!رىأأ)مفهبأسطه

ئع!:اإص-يهودى-(فىاعر)عنرى

عبرى:

5!ذ.تقابلناماأول:!يمعبروالجعمبرى.الهبريةق)(عبرافى)

المبرافى،ابىأموأخبربحامنفألى"14:13التكويئسفرقاللسمية

وأالآخرشطهإلىئهرشطمنالانتقالأىالمبوربممنىالحبرىالنصقوتفسر

بالمبرية:)عابرإلىنسبة!االنظةأنالملاءبمضويرى..م!نإلىم!نمن

.(79-25،91:41و01:92يئتكو)إبراجممأجدادأحد(عبر

الثموبلسأنع!يردوكان،اكمبغربةعلىأولايدذكانعبرىولفظ

اصانعلى93:41-حويئقجاء،متغرئابينهايميشالشمبهذاكانالق

قو،،ليداعبناعبرافىبرجلإلينا؟ءةد"يوسفتذكرو!فرعونامرأة

فرعون-قاةرئيسويقول،"فىا)+براالمبدإلىدخل"بقول93:18تكويئ

خروجولى.كافىءبراغلام4ءناصاكوكان"(14:12-كوين)يوسفعن

1:91خروجوقكاهالحبرانياتلداننو"حيمالقابلتينفرعونيةول1:16\

كوئيل3وكاهلسنكالمصرياتالعبرأنياتالنساء:إنلفرعونالقابلمانفثاد"

هذاصوتهومافقالوا،الهتافصموتالفلصطينيونفسمع"4:6الأول

.؟المبرإنيينع!0لىالمفايمالهتاف

المبراةيون،هؤلاءما:الفدط!ينيينرؤساءفقال"92:3الأولحموئيلق

الذىإسائيلهلكشاولعبدداودهذاأليس:الفلسطيةيينلىؤساءأخيشفقال

ائيل،إصأرضىعفىصصايوجدو!13:91وقكاه...الأيامهذ.مىكان

صينزلكانبل،رمحاأوسيفاا)مبرأنيونيعمللئلا:قالوأالفلسطينيينلأن

."ومحولهسوفأسهومنجلحخه-وأحذكليحدد"ليالدلسطينيينإلىئيلإصرا
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عنهمويحبر،عبرأنيينب!مةايهوداعنيهبرونالفاسطليبيينأنوواضح

،!.إءساةيلبلنظةحموئيل

حين،م3صسياقفىوذلك،عنأتصمم)يهوداصمقفىأعبرلةظةدقىو

تكويئقيقولالأخرىالئمحوبوبينبينهمينرمواأنيريدون

،،إضريينأعندرجسلأنهمعالمبرانيينطعامآ!يوايأأنيتدرونلاابصربين

وخدمك!المبرانيةأتكأوفىالمبراأخوكلكتحإذأ15:128تثنيةولى

الاولحموئيلقوجا.،عندكمنحرأتطلقها)ساروةالسنةةفى،سنين-ت

ليسمعئلا:م!الأرضقجميعبالبرقشاولوضربالنلسطينيونفسهح"13:3

واحدكليطلقأن"34:9إرباوفى،"إسرائيلشيعح5-،المبرانيون

،،أحديستحبدلحالاحق،حريئوالمبرانيةالمبرافى4أتوأحدوص،عبد.

1مياأرور 4 : rt!ا!مافطم!لمظ.واحدصظلمقونسنينسبع!ايئفىل

.،عكندكمنحرأفتطلقهسايئستوخدمكلاثببع

ا)يهردلنبلةالمقاهو،هناعبرئ"بكلهأنالمقصهوداةصوصاهذ.مناضهحوو

.ا)يهودوغير

البلاد،فىوتشقتهم!نينرىإليالصئرةالأسبأطسبىمنذلةظةاهدلولزخييرثم

الختلنة،بينا!وبةيخرمتالأخرىالأ-باطأما"وبنيامينيهوذاسو!يتبقولم

التىعبرانيينلفظةاةطلوبطل،الاقوىالسبطإلىنسبةيهودأاكمبوتى

.دآجدممنىوأخذت،الشمبكلعلىتدلكانت

بمثيرأخذواأنهمفىأثر.،الهتلنة"ان!مرب1"يناليهودىاص!هبالتشكتكان

ايغةأجملكثرم-وأ،مبادتهمعلىلوهاوأدتبيهاحلواالتىالشعوبعاداتمن

وامجنهم،يهودايحتبرونفهمولهذا،عمكنهاالقالبلادبافةوتكلمالببربة

ا)سبعينيةالترجمةواستمم!ا،المبر.يةايفةيتكلمونلالأنهمعبرلونيعتبرونلا

.المبرىالأصلهنبدلانانيةالعو

البهودودكبن،الحهودءخموعدم،العهردلهالوثنببنمنكمرودخل
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عبرانيينلفظةأصبحتولهذأ،الدخلاءويينالاصلييناليهوداببن!*يزواأنأرافوا

طداتهمعلحافظواالذيئالمتضربينواليهودظسطينفىالمقيمينيليهؤدعلتدل

ي!ةالقدوطداتهميةالعبرلفغمفقدوأالذيئبينالمتنرا)كودأما،يمةالقددتقاليدم

أكالاشترلهمقيلا،وهؤلاءإلا!وداي!صهواةلم،ا)يهوديةقالدخلاءوكذلاث

اظاصة.صمعالثج!نن/ني

ذإالأيامبلماثوقDيقول!:6الىسلأءالسنرىاتمييزهذارةلإحظ

يغفلأراملهمكنأن،انيينالهبرعلىفيينناالإوءنتذمرحدثالتلاهيذفى،-ئ!

!أاليونانيينمقابللمتاسفه"ناءبرانيونفكلمة!الهيرميةاظد!4فيع!ن

من3:55فيليبىإلىأ!إ،لتهرساقسولالىربو)ويقول.اليونانمنالدخلاء

لىعبرا،بنيامينةطمن،إسرائيلمنجفس،الثامنالصومفىمختوناظتانج!ة

مأ5يقول11:22كوردئوسأهلإلىالثانيةرسمالتهكاوقالمبرانيينمن

أيظ،ق!فأاهليمبرإ؟سلام،أبفهانافأفيإيونأسراسأم،أ"ضمافأنانيونعبرا

باليهودية.لابالمبربةالفةمميتولهذ)

ولكنه،التبهيةرومافىكانأنهبالرتمعبرىاأأ،يقولط.الىسولبولس

يطوموءةضاالمبريةالغةويهرف!ودىأص!لمنكانلانهءبريآنفسهإعتبر

ولدت،دىيهوجلرناأداr:22الىيصلأعالفى4نفءنيقولوهو.الدينية

."سكيليكيةسوطر،لى

:بهووى

أحدعلىلدلالةعثسرالأ:ئيمتوبأولاداحديهوذاإلىمنس!وبلةظوهو

إلىالمثسةالأسباطأصبمأنإلىمستمملاالمدلولهذاوفي،السبطهذاأفراد

فقط.وبنيايئيهوذااضصحبامنوة!نينوى

إبراءيم.نسلعلىلدلالةعبرىمحلي!ودىاسمحلمومنص

بالده،لإي!انعلىأوإسرأفيلىمثلشخهىفخرعلىتدللا.الدمميةوهين

ا:باذلةءلىلفظءيمودىبدلءاكاتوأ،عبرىمثلالةديمةبالعاداتوإتمصلق

.-إخوتهمعناننصلواانبمدوخجلهم،بسكنوهاالتىالبلادط!موخضوعهم
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ال!ثمالىالجزءس!ناسموهوإسائبلاسملأنفسهماتخذواالهصرةفالأصصباط

الومتذلكقيزدرونهالذىالأسمالباميينلاسبطين،وؤكوافاعهطينءن

.يمودىهوو

بنيامين،وسبط!وذاسبطبهممىومد،الأسمهذاذكرهاوسانأوأول

أيلهأرامملكرصينأرجعالوقتذلكى)69:6:افىهلوكلىجاءا4

إلىهداكوأظموا،أيلةإلىالآراميونو!باءإ،أيلةهنا)يهودوطرد،اميينرللآ

وغب..سباطايةرجوعقبلوذلك،مراتعدةأرءياواصه!تممله".اليومهذا

.اديقالذيناليهودعلى،بلبا!صيمنالىجوعوبمدأسترسغرقإعالاقه

المشرةاطالأبانتقلأنبعدوذلك،اليهودعلىصالتسميةهذ.وأطلقت

جنىاسمبهودىلفظوأصبح،الاعملىبالمهقيبنبمبرنهمتسبوةصى،نبنوىإلى

إلىيمودواأنبئرط،المئرةالأسباطمنولوكانوا،اشصباأفرادكلعلىيطلق

البامين.معفاسطين

لنظةهنالحكسعل،هدلولهاتغيرمدييهودىلفظهأنهذاهنونرى

ويقول،الشصوبمنالأجنبىعناليهودىءلمييزعلىمدلولهاافتصرالتىعبرى

أشهأفدت"الاهيرساله-ثن21:38،93الرسلممالtقألىسولدسبو

هنالرجلالآلافب!ةأرالبريةإلى،وأخرجفتنةالايامءذ.قبلصهـنعالذىسىالمه

هندنيةغيرمدرنةأهـلهنطرسو!ىي!ودىرجلأنابو)بفقال؟القتلة

بلجمهودك!ولاكيليومصرىغيربأنهيتولالرسولبوارأنأى،كياي!لية

قوميتهيدللعلىوهو22:3الرصأعالفىيقولو.أجنبيةمدينةكانمنإنو

وظلكاهصارسوسكيايكيةلىولدتيهودىرجلأنا"وا)يهودالأهيرأمام

كلعلى"والأ؟نباليهودبينفرقرهو11-3:9روميةأهلإلىرسالته

لكلوسلاموكرأمةوءد،اليونافىثمأولااليهودى،الشرمليةإنسانبس

لترساوقكااباةمحااللهعندليسلأن،فىاليوناثمأولااجمهودىا،الصلاحيفمل

ئم!ايذكرالاصولمهنالشموبوغير.بيناليهودىئ!اأدبلقا؟نروميةإلىأهل

.الجهودىهنبدلا
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ذلكعنتمبر،إليهمبالنسبةالمجودتذكرحينالسمعوبكانتوكذاك

اليهود،ملكالمولودهوأيئ"المسيحعنيسألونومالهوسيرقول،يهردىبكلمة

صملبولما."ئيلاإصرالمولود!لمكهوأين5لتالوايهودآالمجوسوكانول2:2قءه

"اليهردملكالناصرىرسوع"وستهمتهاصليباعلىالرومانوضعالمسيح

ظلوا:الصليبعلىالمس!يحرأواإطالكهنةرؤساءولكن!27:37متى)

.2742:متى؟بهفضؤمنالصمايبعنالآنفلينزلليإسرا"كللكهوإنكان"

إسر!بلى:

الأسملهذاذكرأولو؟ء.بهـاويمتزونايهودابهايفخرالتىالتسميةهى

93ت!وينقالمتدس،الكقابلى - yy: ry"تلكلى(يمةوب)قامحم

أخذم،يبوقنحاضةوعبرعشرالأحدوأولاد.يتيهو؟رأمرأتيهوأخذ،اليلة

طلوعحتىإفانو-ارعه،وحد.يهقوبفبقى.لهماكانوأجازالوأدىوأبزم

ثه"وبفخدحق!رلمعظ،فخذ.حقةربعليهيقدرلاأنهرأىولما،الة-ر

إناأطلقكلا:فقالا)فجرطلعقدلأنهأطلقنى:ومال،ءمهصهـارعته4ق

بمديمقوبصاقأسمثهيدعىلا:،فقاليمقرب:ةقال،أممكمالهفةال،تباركق

فىأخبر:وقال،مقوبثلوسأ.وقدرتسلناوااللهمعهدتجانكلأ،ئيلاصرإبى

."هناكوباء""أسىعنقسأللماذاةقال،أسمكما

)فنيفيللوجهوجهااللهنفارتلأفى.ئلاظ،ففيئهليالمكاناسميمقوبفدعا

وهوفنوئيلعبرإذالثمسلهوأثرلت،نفهىو"فييت(اللهوجهممناهابالمبرية

الفخذحقء!الذىالنساعرقإسراليلبنويأصلالذلك،فخذ.علىيجمع

."المساءاعرقعلىإمقوبفخذ-قضربيةنه،اليومهذاإلى

.وتادراأللههعءاهدأكااىإمرائيل"وزسليمقوباسم-ارثجومن

.ا)يهودعندواوجاءالسروريسببماالأسمهذادلالةقفاجتمع

التىقطورةإولادومعوأولإد.إحماعيلمعفيهيشتركونإبراهيمنسلفإن
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يردتملإسوائلى!نجلا!ا-مأما،عيسوأىأولاد.ادومومعسارةموتبحدأخذها

،الوعودتمامأإلىالتوعملقوالةدرةوالغلبةالمجاهدةودلا)ته،يمتوبة-لإلا

فأبئالي!ود،القديماممهوغيروبلم!ةالاسمهذأأعطىالذىهوافهكانaو

--ءلىدلالةفيهلأن،استممالىإلىويميلونالاسمبهذايفضرونءصهور!كلو

هامموتينتظرونإصرانيلاسمتكلتوم.محدلمإلى؟ء،وإشارةوالىالوعد

أعدائهم.ءنواظلاصالله

لحين،والإفضخارادحأصمنىتؤدىالمسيحعصرقإسرأئيلكةوكانت

فيه"لاغشحقاإسرائبإ!هرذا"قالالمدحتحقهنالمسيحرأى

يوتنا"إسرائيلملكأنت"ا-لميحامخاطبانثنائيلويقولIV:19يوحنا

كارحمةليذكرزتاةإصصرائيلعضد"-ئولالمذراءمريماتجهالوق94.:؟

.9:54لو،

يستميلوم.حتىالقسميةبهذ.نهمادويةا)يهودطبونيز!حينرسلالمسيحوكان

كاهالأموالهذ..إمميوائياديوناالإسارحالاأيها"2:22الىشلأعالقدور

الى؟لأيها،الثبأ؟ب،ذلكبطرسرأىةلىا"3:12ارسلأممالوفى

السمحبإلىالرسولبولسكاويتوجههذامنبتمجبونلإدءمما،الإسرائيليون

13:16،36الىصصلأمحال:التوالىعلىالآتيةاتبالتمبير ، %. y"اوطلأيها

كا.إبراهبمجذ!بثىالاخوةالى؟لأبها،الإسرائيلإونالى؟لأيها،الأخوة

لوأودفلألىكنت"5-93روميةأهلإلىلتهرساقالىسولبو)سويقول

الذيئم،الجسدحسبافسبافى%خوقىلأجلالميحمنعرومانفىأناأكون

ألآ"ا،ولهمالموأعيد،ووالمبادةوألاشزاعوالمهودوالمجدالتبنىولهمائيليونإس

.3الجمدحسبالمسيحومنهم

عنرىفلفظة،أيوماإلى،ء"قئاللابيناهاكاالألفاظمذ.دلالةأنوالواقع

المبرية،ا!ة:فنقول،القديمةاهبريةاواالنةبالماداتيثصلماعلىالآنتدل

كمطلقيهو*لفظةأما.با)مبزييناليهودالآنؤ4ىولا.ا4المبريةالماداتأو
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يهودىأوفىألماكودى:فيقالا!تلنةالئمموببينبميشا)ةاعر،هنطائنةعلى

.وءكذا2أصيهودىأوروصىيهودىأوغماوى

يحتوبهنإبراهيمنسلكلءنالآناليهردفيمبر-بهاإسرائيللفظةأما

بالجسد.(إصرائيل)

بهيتصد.عامةالمسبحيينوعندالجدي!المهدفىلمأإسرائيل5والمضطلح

يمثلونو!،الديقشبا)5اطقيةيينالمؤمنينجماعةأوالمثلىالم!ميحيةالكنيسة

.الأجناسوصالثموبجميع

القدي!ة،المصريةالنقوشلىوردإسرائيلإسمأنبالذكرجديرهوومما

فلسما!نق(فتاحمة)بتاحإنمرإلتصارإلىتشيرالتىالنصرأنشودةفىوذلك

فقدإ-رائيلأها--قوم"الأنثودةتقول،هناكقبائلعلى.م.ق9122عامحوالى

فدطينسكنواأنالإسرائيليينالنمىهنوةصتخلص"وخربتبلادمأتلفت

ةيها.النباتأفىلا-دباءأنهاع!بلادمالنمىويصف؟المكهذاعصرو

منأنولو،مهسمنإصرائيلبنىخروجتوضيحفىبماالةصهذايجدىولا

،كانملكعهسفىائيليينالاسمرةلأولالمصريةالنصوص3رتذأنيبالفر

لىائيلييناي!صاستمانبأنهالضوراةعنهتحدثتالذىا)ثافىرمسيىهوأبو.

كا.رمسيسيت"ا؟دبدةالماصةوبخاصمة،مدينةهنأعثربناء

لامينوفيماسممبدفىنمىعنستراسبرج؟ممةبمثةتكسمة6599سنة

ومنهمالإوالص!راءلقبائلبمرفيه،أصودانيةابةالضوفىسوبىبمنطقةالثاك"

وكان(..م.ق1377-1341)لثالثاأمبوفيسعصرمن،يهو.".فبيلة.

بلادححابدوبفاصة،ابد110فىقدسإلهانفسه!ن-ولقدالثاكأمينوفإص

ا!وبة.

بقبيكأو--لة،لاصرائيللهحديثاعنهكشفالذىالإسمهذأفهل

:سرائيلإ"؟
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أ)يهودعندالدينر-الطبقات

:سأليهودعندمميطوظائفعلىتدل،القابالقديما)مهدفىكقبقىد"

:با!الد

عرفواممنوأخنوخ،وثمهثدمآومنهم،ي!"فدعصورفىعاثمواالذيئو!

إبراهيموأصه-قومضا)طوفان،بمدعرفواممنلاد.،وأونوح.و!3مالعاوفانقبل

وهؤلاء.كبيرةلصمموبأسولأخهمعلىالقديمالمهدمذكرالذفيوم،ويمتوب

.أمور.يدبرونالذيئكانواشمبمرؤساء!الآباء

الكنبم:الرضبيا!

عاشوقد،الإلهيةتداةيرهلي!ورموأإسرائيلبنعلىاللهم3أتاالذيئم

يتنبؤن،متفتةوتعا!موا-دآ"دف!موكان.عامافأهنتقربمدةقهؤلاء

،.البشرىالجةسعلىألدهببركات

ال!لأ:

وكان.الشبأجلءنيهكاتشفعرا،ددهالذباعتفدمةيثولونالذفيم

وأ،الثسبأجلمنالذبمص،يقدمونالذيئموالأهرأءرالأب!والاخوةالاباء

ها!للاتاريخ-هنواضحهوكا،قسهءنالذبيحةيقدممغموأحدصكان

رتخروجوبمد.هاروندعوةمبلذلك،يمن،إبراهيمووأيوبونوحوقايين

وكان"هارونهواسيطواحدسبطبدلىامحهنوتا،كانمصرهنإسرائيل

ولاويين.،وك!ة،رؤهـاءكهنة:در؟تثلاثعلى

.دملنكاناللهلان،1ئيلي!الإسوابينالأثرافأعفامال!!هئةلارئيسوكان

وكان".هارربنلالىءيراثاوفايفتهوكانت.طريقهعنإسرائيل)بقإرادته
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وكانوا.المنصهبذاءيتولىالذىهو،ا؟صدبةالمايربمنخلاإذا،البكر

،بسالفاخرةالملايلبسوكان؟يوميآبيحةاكبتةدمةويقومحفلكبير،لىيعينو.

وةور،بالجواهرمرسمةصيدرةاليومهذافىيضعوكان.ا)كفارةيوملىولاسما

نأإلىيرمزوذلك،عشرالإهشإمهرأئيلبنىأشاطءأمح!الجواهرعلىنقشت

!هبتذكارسالىينةوهذ.،الشهبصثوليةيحمل3نةا)حيىر"

ألئه.أمام

ية4ايواباعأكبتةديميقومونوكانوأ،هارونأءسةمنضاأوالكهنة

،الاجتماعخيمةتتطلبهاالتىبالأعالويقومون،امح!نةارئيسإصوافقيت

يئوعصرأربعإلىمنقسمينوكانوا.الده"سنةإلىالثممبإرشادءايمموكان

الأولالأيامأخبار)أسبوعاالهيكللىم2A-ءنهمفرقةوكل،فرة"

(2ثالإصحاح

:بورالرو

اقلالكهئوتيةرتت!موكانت،!ارونأ-ل!نلالاوىأصل!نو!

هذاوكان،المقدسةاظدمةقادءثنةب!صاعدةيقومرنوكانوا،كهنةامن

لفسب.اصلةة)جمهم!يفتمونلادجدءأءضاليم!ثت!قدوةسلمويصىلمده!ةلمنصبا

الأرضثمارءصورلهموكانت،الشهبليملواالبلاديبروبونبوناللاوكان

بمسارحهاصدينة48لهموكانت،(18:21عدد)ي!نمب-دءخهمجزا?لى

.(8-35:1عدد)و)بها"!ملممكغ

بم:لنئ!تا

وكانوا،الاجةخوخدهةالهيكليخدهونكانالذينوم،بونالموهـوأى

ادكنعانيونموهؤلاء.الماءوسقىاططبجمعءثلالشاقةبالأعاليكلفون

27-9:1يشوع)يقت!او!ء!معقالذين T02:!وعزرا).

(يئ.ةاكارال!خب-2م)
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Uى:النزوس

هدىأو،سنةأوضحهر،أو،أسبوعلمدةاظاصه،افهلمبادةنذرواالذينوم

ينالمنذورومن.ولادتهما!نذهنذورينالمممدانويوحناكشونوكان.اطياة

.(26-3:23و؟:1818الىسلأكلال)اختيارانفسهنذرمن

المادس(.الإ-احعدد:أنظر)يتبمهاأنالمنذرعلىسارمةقوانينولنذر

.(35الإصحاح:إرميا)بنالمنذورمقبيونالىكاوكان
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يةدا)يمولفرقا

وفرق،كبيرةئلاثفرقالبا!لىالسبىمنبمدرجوعهما)يهودهـين،مت

وتةنيها،القديماله،دأسفارختام"مدا)فرقهذ.ظهرتوةد.سغيرةأخرى

.الميلادقهلاظاصسالقرنمنتصففىأى

الكبيرةا)فوق

ييولى:الفر

كثرهاأوهى،قلنرامنغيرهااي!ودعنابايئانتشاراأوسعمةلفر.ات!أ-حابو

والتجنيب،والفرزالإعتزالعلىيدليةبربالهاالحس!ميةوممى.فشأةوأقد!هاعددا

ممظموكان.إلجهمتنبالتىلاةرراسةأظرأالشصبينخاصةنةه!لهملأن

منزلةالائ!4وتقال!اصميوخاأحاديثينزلونوكانوا.منهموالكنبةا)سنةعالاء

يستحتونكماأيزصونو،يئالدبأمور؟هرةخ!مخرونينانواوكا.اللهمتفوقص

يمةاصرالأح!مالمتزتولائهمببب،أممالءنبهيترمونكانواU،ألتهرعاية

يصفمالمسيحكانولذلك.الجنةلهمأنويزعون،الطةوسعلىومحافط!م

.ناةو.الىالصئهارمنالجنةعنأبمدأنممعلىويدلل،ياءبالى

الصدقاتباعطاءيباهونوكانواوالتظاهرالتفاخرإلىي!لونالفو!سونكان

كانمماأعرضثيابأهدابفارتدوا،بمظهرمميزون،كاكانواالملنى

اطقسييةوايةالظاهربالناصيةزائدأاهماما!تموننواكا،العادىايهودىابرتديه

يبرثهنالنريرسمونبينكانأنهمنذلكيمدعولا،رياءا-ت-قالديئلى

قيقول،فريسيانفسهيحدالرسولبو)سوكان.الدينيةاطقائقعننحلصا

ئيلاإصراالماهنهن-فسفىاليوماظتاننحتونهـنجهة"35:فيلبىأهلإلىلتهرسا

روجاء.،فريسالاموساجهةهن،المبرانيينهنءبرافىيامينبةسبطمن

صدوميونمضقماأنعمولما"9-:236الىسلأممالسفرلىبولسكةمحا

،فربىإبئفربصىأناالأخوةالىجالايها:المجمعقصرخ،يسهونفروالآخر

بيينالفربينمنازتحد.ثهذام!لولما،أتاعأناالأمواتقهامةءر-ةعق
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هلاكولاة!يامةلاسإنهيقولونالصدوفيينلآن،الجاعةأصقتوا،!وا)حدوفيين

!ءةونهضعفايمصياحلحدث،ذلكب!فيقرونالفريسيونوأما،وحفىولا2

،الإنسانهذأقردتاثيئانيدلسنا:قا/ئلينيؤاكونوعاةموا1)فربيين23.ة

كا.الله.ننحارة،تدكه!لاكأوروحكانإتا،فى

ا)همرفبولى:

وجهعلىيمرفولا.القدبمالهمد!بايمتاكثرأتدكر4فرة

ءلماءيهضويزءم.تنةسبمنإلىولا،فيهظ!رتالذىالىسنثالتحة1

.الميلادقهل028عامأصمأهاأوق.عأس"ر-لإلى-اسب4ا)فرة!ذهأنا)ج!ود

.؟هوص!اغيرالتةلميدهذاأن4بجى،الش!وخا"أخذالذىا)تقايدرفضوا!وهـؤلاء

-قو!م-دءلى-النهيخد!واأنوأرادوا،أ؟الةنإلىالصدوقيونمال.و

عقو!ةا-ةاءولا،!ر-وةمثوبةابتفاءلا،دثهوالشكرالمحبةبدافعذلكإلىصهوهين

أبهمورمذهبمضليمةالقدا)فلصفيةالآراء.مضلفرمةاهذ.أ-حابتخذوا..متوقمة

لىاذةوا،ايذة"ىا&-اةأهدافأممىبأنتقولوالق،لىاليوناالفليموف

4،صبالاصاطياةلذةأتضاتشملبل،ا؟سديةالثوةعلى-تجتصرلارأيهم

ال!رةبلوخءوجهد.وجهإذاالإنسانإن:توريونالابيتولو.المقلىوالإجتهاد

وة!.الأمورةسالأ!واعتبر،الأهدافأسىالكةجملفقدالألمعنوالإبةءاد

لةو-5اك+بواتخذها،اكبومنالمثقفينمنا)كئيرأ.يخفورتحاثيمجذبت

،ماعداالمقدسةالأسفارالصدوفيونرةضومد.والفجورالةسقحاةق.للافنماس

،الىوحوخلودكأالملاوجود،ونفواتيالموقيامةوأفكروا،اظسةءوءى!أسفار

صدواولم،فائفةيةضابثهبهيمنى،:ىءعاىكلقادرإلهبو-وداواعتةدو

ةوا3،ول!نهم،بهينالفرهنءددأأتلنوا،وكاالآ-رةفىواءقابءإلثوأب

-اها.وأءظمئراء!نهمكثرإ

الدجنعور

uاقبل003اتسنةتحوظهرايهودامنفرقة سيينالصالمسهجرءلاد.ومدذك

سكن!ماكن10إلىأنذ)كير-خبكلاور،الا-يدينيذعر!ودءنه،ياقوالصد!ة
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.كانوادئه-جدوأوعالذبابواقيرإلىال!كلتوأبأوأ،أور:،يمعنبميدةكانت

ي!خنموننواوكا.الجسد44تياقنيئعكونواحن!مكا)،ؤالموتبمدلصمادةبايؤمنون

ا6إو.ءذهبكلفىويفقهولمئدمعقاليمامو!الفقراءأولادويآبنونالىواجعن

بهلتجراأءعىةإذا،بةلضجراقيتستينئلاثوضهو.جماعتيإلىينذمأنأحددأرا

يح!فى،ولالحدلباالناس!امل،وأنتالهبحبادةيتمهدأنبمدا؟اعةقبضجاح"ةبلو.

وكانوا.يققلبذلكنة-"عرضولولغيرم!ايبوحولاالجاعةعنسار.41

كاثممأوثكركونفىبسيطةسملاإبسونوالتقئمفإلىيميلونوالماليحتقرون

لىوالصدقافقرأءاإلىوالأ-سانالتاق)هملبااهمودابينعرفواومد.لموما

الجماعة،لىدتو)ثمءتدحياتمفىالوحيدس!مالةوكان.اط!موإطاعةالقول

القوميةالاراهعلى-%ثرلهميظ!رولم.اليمينءنعند!ورنيانم"أولاوكانت

اطديئةال!مثوفبمدالفرب،هذ.341أشتهراوقد.ع!ر!فىا)فكرت15ت!اوا

يماقدلممداابىضعتبيمة-بىنصوصوهى،)ب!رالميتامةماة"ق4791سنةمنذ

افرتة.اهذ.بيدكانت

يوبفوسباتعتاوءندالجدالمهدءنعرفناهافقداصفيرةاالفرقأما

هى:فرقستوأمها،اليهودىالمؤرخةلافهوس

برلىمرا!ماا

قدأس!ن!ماشوركانملكثنيةوشصموبمنخليع!الأصلفىوم،السمرةأو

قىوا"17:24قالثاإلموكاسفرقجاء،الإصرامم!اديبمدالسامرةأرض

،الس!مرةقهدنواسكنمموعاةوسفروايموعواوكوثبلبامنبقرماضورملك

،وثنيت!معلىوظلوا."مدنهـالىوسكنوااصامرةا،فامتلكواائيلإسبقعنعوتآ

)كىا)-يفىالذيئالإكودمنكاهناإليهميرسلأنأضورملكءنا)!فسواثم

ءلموك)الوثنيةألهضهميمبدونهذأجانبإلىكانواولكنهم،الدينيهكل

.(41-17:26ثافى

ء!ىإمدو.الهثسةالأسباطياببتابارواجااختاماوءؤلاءأنارجحاوءن
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إمعرائيليةسلالةمنأ!ميدعوابأطاطقلا-اءريينأصبحاكمان!نفزة

كامآ.غير

يونانسامرعليمفمرض،اطهمموإلىيرهودونايهوداأخذ.يهوذاصبموبد

الاتحادهذأاي!ودفرفض،مميضحدواوأنالهيكلبناءتجديدلىنو!يماوأن

منغمبالىو.(6-ا:4عزرا)3ودلااضداءيونهامر11وأسبح،تابارفضا

يةالموسوالشرإهةتجئفيذأهرالنيميا2جاءولماوال!ود.السامريونتزاوجذ)ك

نأحدثوقد.يهوديةبغيرا)!ودىواجزمهخوهو،الخقلطباكواجيتماقفما

أس،وقىيةايهودامنظردينالسامريىر"بابنةمتزوجا1)جهردكان4الك!ثةأصد

،الموسوىالطتسالسامرةل51يملموأخذ،:كيمإلىوتوجهإن!صماليةحركة

أورشايم.هيكلبهصيناةهيكليمجرزجبلعلىوأظم

نصأيضا!أ!موزعوا،لينالأوءااالاإلى!مبفيرجهونيونلسامراأخذثم

هذ.وأصهحت،اقضاةوايثموعوسةرىأظ!مةموصىأسفاروقبلوا،الموعدأهل

بالأسباطالقديمةعداوتهـمالسامريونوجدد.المقدسسع!تابهمفقطالأسفار

تدىص،المداءاثمركزىوأور:.لممش!يموأسبحت،داودوبأءسةالمشرة

القدأسة.)فف!اءخ!ما

(،جيم)بل!سنابمدينةيقيمونوحسينئةماعنممرةا)عدداليوميزيدولا

مثشقمنالهبرىبخطممتوبةاظ-ةموءىأسفارمنيمةأرر-خةيحضفظونوم

!ةع!سريرافظونو،جرزثمجبلعلىيةالس!نوالفصحذبي!"وثةههون،يمالقد

طفيفة.تمديلاتبمنىمعموسى

الكنبغ:

ويل"47-11:43!لومانجيلقجاء،برالنامرسيينأيضاصمونو

.الأسواقوالتحياتقالمجامعقالأولألمجلستحبونبونلأنكمالفرأيهالم
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والذيئالختفيةا)قبورمثلحملأةالمراؤونبيونوالةرالكتبةأيهالكمويل

حينمعميا:لاوقالالناموسيينهنواحدفأجاب،يطونلاعليهايمثون

مجملأالناموسيينأيهاأنيملكموويلفقال.أيضانحنتئمتمناهذاتقول

ياحطىالأحمالءسونلاوأنعم،اطلءسرةأعالاالناسقيهلون

ياكنولم،.متلومواباؤأالأنبياءقبورتبنرنلأن!ملكمويل،إصابمكم

يدسخواأنالأصىلفىوظيفتموكانت،الص!يحبالممنىفرقةالكتبة

ويقومونوالفنونالهلمومفىالتفقهإلىمميلأكثرموكان،المقدسةالكتب

الشمب.ويهذبون،يمةالشربتفسير

بولى:لبرولما

ئفةلطاا0هذو.حيةلىوامورلأاإلىتميللاهىو،يئيةتدفر3تأكثرسمةسياففةطام

.والرومانهيرودوسترةىليلكوذثنيةالوداتالمامنتكثيرا!ؤةايةليهودا

النريسيونموكان.الىومانإلىلفونوشالهيروديةالأسرةيناصرونوكانوا

.واتفقأجنبىهوماويقاوهونص!ودىهومابمليتمسكونلانهم،خصومهم

الفريسيونظرج3:6"هرةصىيقولالمسيحعدائهمفىالفريسيينهعالهيروديون

31-22:15هتىفىوجاء".يهلكوهليعليهوثاوفىواالهيروديينمع

تلاميذمليهإفأرسلوا،بكلمةيصطادو.ليو"ثاورواالفريسيونذهبحينئذ"

تبالىولاباطقاللهطريقو!ممسادقأنكنممممميا:قائلينالهيروديإقمع

جزيةتمطىأنأببوز،تظنماذالنافقل.الناسوجو.إلىتنظرلالأنك،بأحد

معامثهلىأرو.يامراؤونتجربونقلماذاوقالخهثهميسوعفمم.لاأملإصر

لقيمر.له،لوا،والكتابةالصورةهذ.لمنلهمفقال:دينارالهفقدموا،الجزية

.،لئهومالثهلقيصرلقهضرماإذاأعطوالهمفقال

ابلبلبولى:

اطل!يهوذاهوالأولرامدمكان.اليهودعددوسياسيةدينيةفرمهوءى

اليهود،إحصاءفىميصرأض!صطىأمروخالف،الميلادبمد؟9صنةفىظ!رالذى

+:5ارسلأمحالفىخبر.وجاه.اللهإلاهلكليهودليسلأتباعه}Gفقد
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،غفيراث!بآوراء.وأزاخ،الاكتتابايامقالجلم!يهوذام!ه!هذابمد"

كا.تثمتتوأإليهانقادواالذيئوشهلحطكأيضاتاك

اللببرصبنبولى:

،الىو!انمندتهم15أءتقمالذيئأيهوداأر،ءموا!!ائنةطاكا.لواأنمميظن

لىذكرمجاء.يظهرماعلىأورشايمق!مخاصجمعلهموكان

والقيروانييناييبرتينيينجممعلايقالالذىالمجمعمنقومةخ!ض95:د6

."نوساستفايحاورونواسيالمي!كيامنيمالذيئوهنلونوالاسكندر

ولى:الفيو

والصدوةي!،ينريسيينمكلةرابحةفرفةاليهودىالمؤرخيوصهيخوسعدمومد

.والىومانهيرودوسسياسةمقاوهةهدفهسياسياحزباوكانوا.والأسيفيين

علىوفضى.المازربقيادةالكبيرهيرودوسحكمبدءفىصسلحةبئورة6!وا

نفوسهم.قتنطلىءلمالوطنيةالىوحجذوةولكن،المنفمنثىءقمورتهم

6:51لومماقلةبالذى!مانوهر،منهمكانالمسيحرصأحدأنويظهر

اهبرىااالنظوهوبالتانوى01:4مقفىولتب،بالفيورا9:3الرسل،إمحال

.غيورالفظالمقابل
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أ)يهوديةالهيعات

والمجمع،اسنهدريما:أء!اهيئات،بلىالباالبىعقب،ايهوداألف

بم.سلسنلاا

لايهود،ا!نةاطاكةأوالاءلىالمجاسوهو؟الكبيرابىحرجال"ويرسمى

إدنية.ااصائلاوعلىاددلحيةالأمورعلىكاهلسلطانلهوكان

يما)-ن!درعلىا-رموقدنواإنكاو،صالاختط!ذاالىومانيتمرضوا

،عضواوسهه!ناثنينمنمؤلفاالمجاسءذاوكان.الموتبمقوبةالحكمسلطة

،وجةودضباعل!نءص!كريةقوةللجلسوكان،والشيوخالكهئةهنكثرمأ

رئيسا)كهنة،مادةهوالمحاسر"شوكان.المتهمينعلىالقبفىإلقاء4سلمالهم

الترةيقوجهعلىنمرفولا.ا!ينيةالس!لمط"وبينالمدة!يةالسلطةبينيجهحوهو

!رتد-رربفكوينثأتالهيئةهذ.أنوالمرجح،ا!يئةهذ.تكويئعتار

.إيلاد(اقهل63سنةإلى679سنةمن)بيينالم!عصرفىالإسمهذا

اشكا-قدا4الهثءلبيينالم!عصرلىحلالذىهوالمجلىهذاأنيظهرو

البى،بمدفاسطينفىءنظمةطكومةنظاماوضماالذان،نحمياوأفشأهاءزرا

جملسالبلاد،ويساعدهقا)ملياالإداريةالصملطةيتولىسر"لها،أورشليمعاحمتها

سو،متحصبةاوتوقراطيةالهيئةهذ.وكانت.والكهنةالئصيوخمن!!ون

.الىسولبولىوحاكتالمسيححاكصالق

ابي.

أورشليم،هيكلقالعبادةيقيمواأنالشتاتقالذيئكانوااليهودعلىتمذر

المةدسة.الأسفاريقراوننواحيثكا،الصلاةمحينةكنأماقالإجماخكلودرجوا
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تبثىالإ!،خأمكنةوكاةت.مديئةلىصجمعإقامةإلىالظروفهذ.وأدت

بوتتاؤشتهلعلىالقاءةوكانت.أورشليمتبلتهاقاعةعنعبارة،بسيط.ممطعلى

الطقوشمنالمجمععبادةوخلت.القدسامهداأسفارمنف-"وفيه،بداخا!ا

والمراسم.

لأىالمجاليزكم،ال!نممبمسامعءلىالمقدسةالأسفارينلوالتارىءوكان

عليه.هاقم،قرىءماشرحليتولىاطاةرينالا-بارءنحبر
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ا)وربريينعندالتقويم

ثروقالشمسهنوهـو،الطبيىاليومأحدها:لفاننحةيرمانيينالمبركان

ساعة.عثرةاثضتىإلىالمتاخروناحمودا4قسهوقد.النهاروهو،غروبهاإلى

كا.عشرةهتق1انهاراساعاتألإ-تيسوعأ-ابلا11:9يوحنايقول

إلىتروب!االشمسغروبهن،عندميحسبوكان،السياسىاليومفىوالثا

.اليرموهو،التالىاليومق

قمكل،متساويةأقسامأربمةإلىعند!اييلهـق!مإسيحكاناأياموفى

،الغروبمنتبدأساعاتثلاث:الأولفالهزيم.هزيحاأومحرسايسمىمها

الل!،نصفمنااليل،والثالث:يبدأنصفتهىوالأولنهايةمنيبدأوالثافى:

ثم-وقعندوةفشىالثالثية!اءندأ":أبعوالى،الدثنصياحلهيقالوكان

.الصباحمحرسأوا)صباحءزيعلهيةالوكان،الشمس

الأصلوهى،سياسيةأومدنيةأحدأها:مختلفتانسفتانأثضالهموكان

دينية.نيةاثاوا.عتدم

تشريئأواكتوبراوافقاأيثانيم:كرن4تبدأ"السيابفالشة

لوقتتذكارانيسانأوإبريلالموافقأللبئهرءنتبدأالدينيةة8واد،الأول

شحهرقخارجونانما)يوم"13:4خروجقيقول.المبوديةمنخروجم

21:2خروحفىيقولالدينيةسدلمتهمرأساك!ر!ذايم!صبثمصار،وءن،أطب

.،ا)سلةمحهورأوللكمهو.الئمهوررأسلكم(يمونأد!ب)اكار"هذا

يومآ92نعهر:أى،الهلالبرسابالمبريينعندالأشهرحسابوطريقة

إلىةهـهرايضيفونسنينثلاثوكانواكل.الموالىعلىوكذايوهآ03وثهر

الشمسية.السدةوبينسنعهمبينيساوواليوذلك،فىالثاأاريسمونهآذار
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السياس!يةالسنة:حمور

نيمإيثا

بول

كص!

طيبيت

:-باط

آذار

أبيص

زيو

سيوان

تموز

آب

يللأ

-32-

لميةالدالسنةصهوز

يل(برا-نيساة)للبأ

يو(ما-رآيا)يوز

نيه(بو-انيرحز)انسيو

ليه(يو-غوز)زتمو

(اغس!ماس-ب1)بأ

سبممبر(-لي!أ)ي!لأ

كضوبر(أ-أولتثربن)يرلمغإيثا

نوفي%-ثافىتشرين)بول

ديسمبر(-أولكانون)كس!لو

يناير(-تائ)كانونطيبيت

ير(انجر-شباط)طشبا

(مارس-أار)أذار

فىالناأذار

سدة(ثالثأذارصيتلووهو)
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يينال!برعندالدينيةادوالأءالدين

الوموفقلست!ظاهر،الطويلةالمصورفذ.بهيانهالهبرىاديئاحتفاظإن

ودراستها.عندها

حول،كااختلفتالمبريينعةديدينمر-لةأقدمبصددالحلماءآراء!ؤتات

هنعهصرصنضعسكيفتواجهناائااصم!ةاولهل،صؤممق-ارهرحلةأقدم

.نالدذلكمنعله"قطورنهالصحيحم!الحبرىفىل!وينإكو.ةاالخقافةالمناءر

،الطقوسناحيةمنولاصص؟،جوهر.فىكاملاالحبرىالدهـئالنظامكان

تارعقتحولنةطةفلمطينالمبرييندخوللانو.المدءيةإةصصاءقبلوذلك

مح!إلىوالىالبداوةحهإةمندخولهمبحدتحولوافقد،المبرىالديقالنظامت!ون

كاملا.أو!ائياالتحولهذايكنلموإنالمس!تقرةاص"ازرااطياة

أعلنالذى؟يهو.5هوواحدلإلهاكمبإ؟ارهوا)ةديميناليةوبدا

علىيهو.الإسمممقيهرفولا.مؤسىلسانءلىتورالهأوقانونهاوصريمته

الإةين.وجه

ش-:!نأنا(ألوهملثه)مو!ىفتال":51-أ3:1اظروجسنرلى؟ء

مهكأكونإفي:فقال3مصرهنإسرائيلبنىأخرجوحتىفرعونإلىأذهب

تهبدونمصرمنالشحبتخرجحينما،ارسلتكإفىاملامةالك-كونوهذ.

:!موأقولإسرائيلبنىإلىقىأأناها:لتهمو!مهىفقال.ا؟بلهذاءلىالثه

لموسى.اللهفقال؟لمأمولفاذاAelمالىقالوافإذاإليكمارسلنىأبافكمإل

إسرائيل.ابنىتقولهكذا..ومال(إهيمااشرإهيهبالمبرية)أهيهالذىأهيه

ييو.إصرائيللبنىتقولهكذا.لمرسىأيضتاالثهومال.جممإأرسانىأهيه

خلىاسىهذا.إليكمأرسكىءقوبوإلهاسحقوإلهإبراهمإلهابائكم:إله

."فدوردورإلىذكرىوهذا،الأبد

http://kotob.has.it



-34-

اخالمتسيغةفىالإ-مأنعلىفههتوقدالمبريةفى،إهيه"هواللهفإسم

رأىكانىالمه،ويمونالمجردوزنقنSكاهيى"الناقمىالفملمنالمتكلم

الممنىقأنإلىآخرونوذهب.أكونالذىأكونأىالحألالملماءبمض

أكونإفى"لموسىالثهيقوليرتبطوهذا،سأكونالذىكونصأأىالاستقبال

منإسرائيلبنىإخراجفىوأساعدكوعدنكمحككمادهأكونأى.كاممك

الأولالممنىاما.،أكونأنوعدورالذىسأعون"ممنا.ويمون،مصر

لايتفقنحوعلىميتافيزيقىنهبأالملماءورضانتقد.كاةقدأكونالذىكونأ"

صفةن!سهإلىيفسباللهأنءلىالأمرنفهمأنوعلينا،أقداىاالمبريين4وعقلإ

.روجود.4ومرارأبأف!ر.فىعليهماهوالبقا?لى

،تةسير.قالمداءاختلفوةد.يهو.كا"هويينالهبرلىبالمألوفوالإء3

ادكينونةشلمنالمجردوزنفىئبالفالمضارعسيغةأنهءلىالآيةفهمهكاب

يتحدثحينالثه31يهو."،ويمونأكون"أهيهمهنىانكاثما"يهونأى

نأا)ملماءبمضوبرى.نفسهعنهويتحدثحينالدهاسموأهيهت!ر.عنه

أىأوجدمضهارعيوجد"مناهويكون(بالمبريةهفميل)أفملصيغةفىيهو.

*تيفملمنيردءفميللاوزنبأنارأىهذاعلىردوقد.لقاظاهوةيهوه،فيلمق

المبرىىالدينإلىترجعولاقديمةليستبهو.الما!خلقمحرةةأداكما

الأولى.-ورته

ب!هشهوىأنهيبدو!و.إسممنهاشتقالذ!الجذرأنالملاءبمضويرى

والاثمين.الأعداءببرقهيستطالذىأن"ادقط"يهو.مصنىفيكون،سقط

،الهواءمنهالذىهوىبىالمربالفهلمظ.يتصل!و.أنالهلماءب!ضويرى

أبضتآوهداك.الماضةإلهأنهأى3ي!بأوالأءوبةفىبسرى5محنا.ة!يكون

.أخرىففسبرأت

مظاهروفىمعينةطلاتفىإلاالإنسانعينعنعجوبيينالهبرورب

يمونأنيرممنو،بتثامس!نلهوليمى،-ورةيةبخيصورألايببو.ضاصة
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أنى،أوبذكرولإص،أسرةلهولإس.بدوىشمبإلهفإنه،م!نكلق

إسرائيلمنوجهل،إسرائيلمعظساءثدأعتدوقد،وعادلمقدسوهو

.الختارشحبه

البرق-ورةققوتهويبدى،السربوسطيظهرإسرائيلإ،وكان

مغثىسندوقالمهدكاوهوثابوت"فوقمستقراتجوالهمسعبهقيقود،ووالماصةة

ونصفذراعانطوله،السنطخشبمنمصهنوعوأظارجالداخلمنبألذهب

-25:01خروجق)ذراعونصفذراعوارتةاعهعرضهمنوص،ذراع

طائنةهنكينإلاغثالانالتابوتويملو،(الم!دلتابوتمفصلوصمف79

ويحمله،(ال!كرويمقثالىوصهـف22-خروجفى)ادكرويم

هذ.تتبدلولم،تديمةقوضموهالمقامبهماستقرفإذا،م!مإسرأئيلبنو

الأمداسقمدسإلىالمهدتابوتوأدخلالهي!،سليمانبنىحينإلااظيمة

الهيكل.

يحتفلوإن!ط،منتظمةدأئمةطقوصمتابمةيس!لمتمايعلاالبدوىوا)صممب

أقدمبيعالىفىالحلانقرابينتتديموامل.الىسحياةفىا)محبيرةبالأحداث

وهو،مصرمنالمبريينفيروجاليهوديةاروايةبطهوقى،الاحتنالاتهذ.

النصح.ءيد

افمح:ا

.(التجاوزأىفحالعبريةمن)

الأعيادأولوهو،أيضاالنطيرعيدويسمىخميردوناظبزأصبهويتصل

هنخلاصهمليلةالعبريينأرواحع!المحافظةتذكاروهو،البهوديةالسنوية

!وتعنوتجاوز،المدهـيينمنبيتكلبكرالملاكقتلح!،المبودية

ذبمالذىالة-حخروفبدم!ضرجةكانتأبوابمأساكفلأن،المبريين
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مصرفالمبريينلسكنىوالثلال!بعمائةالأرالسنةا%رالإلةتلكوكانت.مساء/

ليلهوى(13:94،42وخروج!15:13،4-مموبئ)إبراهيمزمنمن

.(18،23:15-12:2خروج)أبيبثح!رهنعثرابمالىاليوم

امنة1م!الأولالشهرفى-التوراة-سب-مصرمنخرجالهبريون

ن!أبريلوتقابله،فيسانالبابلىبالإسمإهدةلمماأبيبث!ر!طر!وةد.المبرية

فبرهة.الافرالشهور

ىأ،الهصاءيئبينالثعهر!ذاهنعثرالرابمقبه!حيا)فيودويرتفل

يبدأابيبمنعثراظامىأىالتالىاليومولى.اليلأىوا)هت!مةالمفربببن

التىالصورةهذ.ولى.أيامبمةيمتدوهو،ءيربدوناظبزأى،اةطيراعيد

والةطيرافصحاعيدىأننجداظروجمصفرمنكأسلىا)ثاالإ-حاحلفايمرضما

.الأولأعقابفىي!ماثاةأق،منفصلين

ا)ئالآياتوبخاصه"اظروج-نحرعثهـمنفىالثاالإصهحاحقأملناوإذا

المصدر،تتلينيئءصدرإلىقىجعوجدناهاالةصايروعيدا)ة!حةجمهالتتنا،

أحدثوهوقىالكهنووالمصدرمدم65.سهةحوالىءنوهوالالوههيىاليهودى

.الميلادقبلاظامىالةرنمنتصفإلىأىعزرازمنإلىويرجعالتوراة/مصادر

قديممصدرإلىقىجعالإسحاحهذالىا)ةطيروعيدا)فصحبلمناولالتىظلايات

.المصادرأحدثءومتأخرومصدر،إ!ادراأفدململه

نأوجدنا،اصدراناهذانها2يمرصاةينااةصحاقىعوربينقارناوإذا

بدمهاأ(بابتلطيخمنبحةالذيصةبماتماثر(27-13الآيات)يمةالقدالصورة

يإلنصتنفردكا،الماصتوالذىالدمقتغمساروفانباتمنحزمةبواسطة

02-االآيات)المةأخرةالصورةأما.الصباححتىابيتمناظروجيمقىر!على

.أمورعدة"لتحديدتمنىفمى(05-3،و

ويذبحرالأولالثثرمنا)مائعرةواطرليؤخد.الىمنىالتحديد(1)

يئ.المثاءبينعثرالىابم
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أوالممز.اظرافهقسنةبئرذكابئسليمحمل:الذبيحةأوعتحديد!ب)

)حنو،بالماءمطبوخاأونيئاالاحميؤص:لاصالأموأعديدتحد(-)

وأكارعهأأورأسهتزالأندونبأكلهاطملوإثوى،بالنارمشويايؤكل

،ورهرةوأعشابفطيرمعاللحمويؤص،صالأانناءالمظميمسر.ولاأحئماؤ.

ويتخذ.بالنارةإيحرق!ثىءقيفإن،الصباحإلىءىءاللحممنتبقولا

دا-لكلالأوي!ون،عبلءلى3كاوأ،لاصةرإ!تأهبا)باسكاونالا

.اظارجإلىاالحممنثىءثؤخذفلا،البيت

.يروزلاوهن،الفصحي!ميجوز!ن!ديد(د)

،ودءن(13و7الآبتينلى)بالدميضلمايخذكرالمتأخرةالصورة"ذ.ولى

حةالوا!ا)-.ةوeبالدمأةإطيخاإ؟خا،الطاهرةصهمتهاهىخاصه34لالأقواءد

يكلة.القدالصورةفى

يين:ج!وهرينأمرقالصهورتانتثمزكو

ربعليهفيسفو،ييضهادا-لأسرة3ل4-"يص،عائلىا-تالالفصهح-ا

.وحدهبهيحمةلأنأسرتهعنبميدأإسافراعلىتحيلو،الاسرة

ت"بأيامسبمةالفطيرعيدومدة،صلانءنةالفمايروعيدالفصح،-2

الفصح.ليل

تطألامحاتثنية)اكلةنيةروصمدر"واةا)هوردر4!ها!ن)ثةامصدروهناك

المالثعليهبنىالذىالأساسوهوم.ق062سنةإلى(وير-لح26إلى12من

منيتعالمصدر،وهذام.ق%TVعامالدتكأإصلاحه،يهوذامدك،يرشياهو

تثنية)التثنيةوءصدر،قىالكمضدروالمصا)ةديمإسهدرابيننية4ألىالنا-ية

النواحىبمضوقيتافوالفطيرالفصح)ميدى!ورةلنارض1(8-ا:16

والمتأخر.القديمينالمصدرمنعرةفاهمحاالهامة

هو:خروالمتايمالقديئإ!دروااكة:يةءصدشإين،الفرق

(ب!:")ظاكأا)محبا-3م)
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صهبمةاء5وهما،الفطيرءلميدمنيضجزألاالتثنيةمصدرقالفصحعيد-أ

مماوما،صتقلانالآخرينينالمصدرفىا)ميديئودكن،ا)فصح)!ماأوأيام

اةطير.الميدتليهأياموشمةالفصحلميديوم:أيامنية!ا

بوتلىلا،ءجم!أورشهيمفىبهيرةنلالتئديةمصدرقالةصمحب-2

،13بإبقراإلىأ)+ص!!يهاالأسرنذهبو.؟نالاخريئالمصدرفىكاالمزتافةالاسر

إلىبهودثم،ذبيضتهاأسرةكهوتأكل،مساء2!اذهناكا)حثنةهـولى

الة!اير.بميدالاحتفاللفمملالتالىاليوم-باحفىحما

يما)ةرردر.إل!إو)ح!حما،الهةرأوالضممنالتثة:"مصدرقجةالذ،-3

ن!سنةأبنذكرمحيحأ-ر،حملالمهإ!هدراوفى(12:31تروج)الهممن

.(21:5خروج)ز511أوالهنم

،إ-اءبامس!ةةأىمطبوخةالتثفيةمصدر-سببهجىةاكفؤكل-4

!طهاأيررمو(9'12:8خروج)يةمشوكا!اأيوجبالمتأ-رالمصدرو)ءن

،حرامالدم!لفأ،دمهنفيهلماأ-تنابازلمإأألاحميوبهللا)ء-لموقةأونيئة

الاعتقادهوالدمقىريموسبب(،ئيلاسرا-مبصنالقطعهوادمعل!وءقاب

دههبحياتهطاأنغيرثا9:4تكويئقيقول،دهههى-صدأةسكلبأن

الأكل.طريقةإلىتصيملاف!والتديمالمصدرأما0"لو.3لاتأ

المصدرأح!مقيةالجوهرالضضييرأتبهضأحدثالتثؤيةمصدرأنلأوالواقع

هو،يوثبطالملكبهأمركاافمهح2-23:1123فىفىا)ةاالملوككرص!نريذ،وبملقدا

قبلأ.4علإ؟نماإلىالوصحأعادإةأ-راوالمصدر

ألتئزيةمصدرفأدمجأيامنيةثماممآيمتدانومنفصلينالةطيرالة!هحوء!يدكان

إلىالمتأخرالمصدرأعاد.ولكن،أيامةمةمحاوجه،مماالفطيرعيدلىالةصح

قىتبيماخ"ىأسرةكلبهتحتنلعائلإااحضالااةبحاوكان.ا)ةديماهـ!حا

إضرأتقىتو-ملهيمأورشطهيكلإلىالتثةيةمصدرفضتله،ابيماتأربا!أ:س

.د!دءنئلياعافالاا-ةجملهخرالمتأالمصهدرولكن،إة"ال!
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عادولكن.ابقراا)تةنيةء!مدرؤأصاف.3التءنالة!حذبي!ةوكانت

.3الضعلىنقهس!اأ-رالمهالمصدر

أما.ا!ماثىالمتأخرالمصدريرددو،ايحم-لمقيم!اا)طثيةومصهـر

أ-دها.يمينفلاا)تديمألمصدش

مسألةأما.الةديملالصهدر،صدعإةأخراالمصدشأنإلىهذا!يههننخلصو

،الأصبقواعدا!أخراالمصدرواهتاما)ةديمالمصدرتبرزهاالتىبالدمالتاطيخ

.ولهذاالإءتمأموجهةفىخلافهوإغاو.إو!وعاقائق2يتملقخلافاهـذافليس

تصوررالمديدةتفاصيلمنونفيد.يماةدا)دصدرم!لاالم!تأخرالمصدرفمضبر

.ي!ادةكاك!انلفصحا

بأنها،اينالقرايئكافةالفصهحذبيحةوتنفردلع!ا-ةفالهرافصهحاةميد

ألاحتفالىوليلةالفروشرو!ا.غروبببنألاحتفالهذاويقع،مساه-رزع

والنهارالايلةيهيت!اوىالى)الوقتفورالرا!الاعتداا)هالىلكحهرأ)بدر)يلة

لقهر.،اعلاقةوله،بيعألى!توللى4امتاحتفال!وارس(أىه92لىتقعوالذى

لحيوب،امن،سلههةالممزأواخغامنذكرحولذبيحةيدورعا"لىاتفال)فصحوا

عثر،ابمالىحتىالبيتلىحفظ3ر،وإأمنالماثسقتؤخذ4حولعليهاص!ى

وتؤخذ،طستقالدمالهيى،ويوءحبابعندالمثاءينبينالأسرةربفيذبحها

"صوىثم،ئمتا.وقاالملياالبابعمبةبهلتلطخالدمقوتغصىالزوفامنحزمة

يبلغرالمثشىوالمبدامثلمنز)تهمينزلومنلأسرةاأفرادكا!ايأو،بتادااالذبيحة

يد-ل،ةلاهـقيا)دأخلمموفهايأ.عظ،منهايمسرأندون،وذلكختناإذاالمقمم

علىباح،وأ!الصهحتىالبيتءنأحدلايؤرجبلاظارجإلىالاحممنشىء

!يولق(الايلبىبأنال!ءمأماالصباحتمثرققبلأنبيحةاكعلىتوا-أاء!ا،ع!ل

ر)طمرجمهوإنما،الة!محأ-كاممنأصإيأحكا)يسفهويسةرالمتأءبلباس

الاحموبوبهل.بالضاريررقالذيىحةهن:ىءلاقيوإن،اظروج-بقصةأفصحا

.مرةوأءصمابفعايرمع
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،والمهزصنالهنماعىالىقطهخكورةباتمثهلا)هام-ن!اوزلاا!به!4آلقءذه

بمغلوطهيهة)يبارك،أظصهب!4اهنوهو،الةمرإلىنابارةالراعىدمهاية

ىو،الأورفذبحلأن،أةىلاذكرأالذبيحةواختيرت،التالىلىالمامفىهت!

إلىالذبه-ةالىاءىويقدم.المر-وةالةكافىوذكرةيتمارض،ة-لا-"!امااكأإ

نةر،1ولةةتXالة-حفولب!4،مجد.أ:جقبمون-ينالإدشديلةا)ةهرإله

الإلهعلىتيوفم،الهثتأ!ل!نؤيماإ:ش3ونوا،اةهـرادةإلىمقدم

17:لاويون)ألئهطمام!ينفا)قرا،طماههفى:ارءونه،بانا)ترعماحب TN

،الفر-ءسةلىكاونيأدأمواوما.ع!دمنويي!مللنهمابذلاق،!ددوت

)صي-!على!ونيأوله!ا،يكلت!بأنقبلالاكلمنهـفر!واأنبدفلا

لأنه،بالنارفلهجىرق:ىءءحماإقىفإت،الصباحقىأأن!بل4بباكعلىترالأ

4-الذاعظام!نعظميجوزكرولا.الةسادثصيبهأنيكلوزلامةدسطمام

المام-،لا)ةطيعت-يب%سرأوجلأ-سةذيرأذ)كممونتلاءش!اأعند

حينصه،يما-فظكاكلالأءند-إهيآالذ!حةهيكليبقىأنيربإ.كلاو،الجديد

التىالوحدةإلىيرمزالىأكاةصاعأوا)ظامصسوعدم.النارعلىة،ههثوى

لأن.ءيريؤكللاأى،ا"-ممعؤطيرويؤكل.الولمحةلىالم!ئمتركينردينلحؤلف

نأإلىهذا.اقدسةاألول!4هذ.قيروزلاصمادوا)ةاةمفنامنضربالاختمار

يئحلأو-)عيممطإلىعيممطمنالدائممقية،3خهيربدونالمادةلىهوعاةالىخبز

،ابيتءنيرةاكسالآرواحلطردرة4أءثابأثضأال!ممعتؤصو.(:186

الضرضهويرةسا)ثالأرواح.وطردالص-راءنهاتءنالمرةأتالاءثابإلىهذا

.اءاباء:دذبر!امد!-"اكإدمئ!خه"وظا)هلياالبابعتبةتاطيخمنإيفها

-ء"هـلموننوأ.ؤإنا).برببنكالتهتآجلاألهالهإمايغعاء4قالىوفاحزمةواستصال

.(15:6مزامير،41:4يونلاو)ير3اكططقوسفىا:اتااص

ر،ةا.دإكاةواحيما،؟اقدنرنالمبربهيرتفلكاكانلافصحتصورناهذا

نءةيرا)ثسالأرواح.د:نبو،!م15ةطءلىيمته!لوتصغو،ا)ةهريبد:ت
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ادبريبن.تكلولبهدالصورةهذهءلامحبقيتوقد.المرةوالأدئماب"الدمالبيت

ليهو.قربانأ!هاعلىالفصح-4ذ،الىينظرونصارواول!نهم،يهو.عبادةإلى

.!يرهدون

انتقل!الا،الماثميةانتاجاموصمنهلأcالربيعصننوللىلفصحبايحتةلوكان

بهقيرتةلبهعكانالىأعياد!نا-رءهيىأهناكوجدوا،إلىكنهانبونالهبر

وهكذا.افطيرالميدأ-اعىاعند!وسارنيينالكتماعنفأ-ذو.،أطصادبداية

لمالذىافطيراهيى"ا)-حىراءءنإونا)مهربهأفائذىالةديمالنصحعيدار-بط

.(1"احالإ!اظروجسفرءننصلين)يئء.يىظلاوإن،لىءت!انإلاهـفوه"

أصكاهثماا!ضسة،ومهساظروج!نإقصةيديئا)5هذيئالتوراةطوقى

علامةيكونأن4ديرادالبابءلىالدمنوضع،القصةهذ.لىهمينةبأحداث

لباسواتخاذ،بأذىيصهكاأندونيينالمهر!نءصافيتركالىبءلاكيراها
الة!اير،وأصاظروجصاحبتالتى؟ا)مضلةسببهبيحةالأصأثةاءإ-ةرإتأهبا

.اتأصراي!صكنهململانه،يحضةمرأنقبلعجينهمعلوابايئا)مبرأنسببه

عيدبطتر،وءنهاأةدمأنهمعاظروجاةصةالةصحعيداتوارةاإط-روهكذا

اطةالراهذ.ومذئمأ.لىك!ءانذلكد"إلايهرةو.أاصهـممعأ"ضابهااله!اير

1-3(:،الصحراء)-روجفىبالفصحألاحتفاللىالرغبةأظروجكانسه"بأنهو

.اظروجأ-داثببهضالنصحمأح!بهضتهـثس

خاصة،الفصح0قالاحضفالالر!بةثاناظروجسبببأن!صرحلاوالتوراة

باسرم،الصحراهفىبرهيدااظروجيدونيريوا3،المبريينأتعلىتنصوا-لمخها

هذافلهل،لهبا"خاكفيهيقدمونللرببمهيىناك5فلوالجة،ومعامانهـمعلمها

بدوىعيدلأنه،ال!-راءقبه!خفلواأنالمبريونأرأدوقداةصحا>eالميد

كلفضة؟،بهللاصةالوةطعانهمكلها!بأسرا-ويخرأنوأرادوا،الأ-للى

يطلت!ثمأنفرعونأبىولما.قطهمهاالربليباركا)-اصائلىا)5احتنالهاأ-رة
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ءثسمنالرابمفىمصرأوضالربعبر،!صرأرضالرببهابتلىمار!كم

ول!نه"وا)ب!ائمالناسمنمهسأرضفيهرصوأهلكليلاالأولالشهر

حلحينأنههذاوممنىادماLSععايهارأى-!ن،إءسائيل،ئبيوتقبر.اوز

فالالاتالمبريونيستطيعأندون،الذبمءوعدأببضهرءنءثص-الرابع

الايلةتلكلىاءةابافوقوع.نفسهااليلةلمكفةرءونةومالربعأقي،به

عيدالةصح،هوبهالاحتفالررونيرالمبريونارزىع،ناالميدأنءلىدليل

.عأمكلهنايكاتلكهـوافصحاوره"ادلأنق

الناكطسنبهرإهلاكصوهو،الإلة-بكلىا)ربأترلهالذىالمةابونوع

ةلا،للرب12"خذةطمانهمكربوايدونيرنواكاا)مبريينأنإلىثصيم،ئمابهاوا

ن!بمروكل،إصريإن1بها"ئمصنر،9كالالربأهاك،ذلدبينوبإ!محيل

.باكورةالة!حذ)ث-4أنإلىث:يرا)ءةابفنوع،أيضهامنا"513

ال!صبر:

.اطصادعيدأثضاير-مىو،(بوءوتثا:يةلهبربا)بيعالأساعي!يسمىو

وءو،،بأسااصبحةالةصحد"أىافصحافىا5د"افيناليوملىيةح

ا)قمح،حصهادنهايةءنديةعلانه،باطصادوسى،سيوانشهرهنإ-ادسا

بمر.وعذبأمعالدةثقأةقىصنرغيفينصورةعلىلاربتةدمكورتهراوكانت

وخروفينمحرةةوكثينوبرلا-وليةحملانب+4العهاهلىالذ،!-ةوكانت

،(22-83:15لاويون)-طهزذبيشةوماعزأسلاهةذبيرةحوليايئ

.ءبرالضرواكاينلل-ااط!هيدط)ةاقيكونانووكا

:لاالأ

.-وتY-ية)هبرباوهو

البرية،فرينا)مبرحمايةفىاللهلرحمةتذكارألهيحىتفلو،دنبعيدوهو

يمئ)ةذكاراالئمبرأغصانمنخباملىامأصبمةالمهبىهذافىيهدونولذلك
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الأولا)ش!رهويخمإفياو،ءنه23إلىإيثاةيم15ءن4البرتفىالأولينابا!م

عيدو!و،الابواقعهيىءهدونا:كراهـذأ!رةوق.ا)-.إيمهيةا)-ةةور3ثهن

،23:27نيرلاو)كنارةا)يومء:"ا)ها:سالهيرمولى.حوالةر-ارتالا

1"!-"t1،59-16:31قةنية).

الىبقأمامي!ضرأنصه:4ءصرةاثةئءن4سةزادذمرصعلىوكان

.(416:16تثب)والمظالواظسينالةصح:النلاثالأعيادقص!طه

:ا!ئ!سسساوصؤ

لأءلمة.اأو

منبواقأقلةفخباا)محهة"بهايرتةلو.!صينةعباذولها،بهاي!ةف!!كان

.(51--01:1،82،19دءرر)ضةلةا

:ةالكفابوصم

.(كبورلعبريةبا)

وكان.ادنويةبالذبيحةايوماهـذاي!تازو،نيمإفيا:!هر!نالماصرا)ءيرمهو

3طارةيئماعزقربثم،بيتهأهلظطأياعفارةثورايقربأنا-كاهناعلى

اثمب.ايااماظ

رأ!ىفوقاثهباياابزمامترفأنبمدا-كاهنااناكبمةيقةالطروكاةت

فيؤخذالاخروأها6الهومةالذبصحةفىكاوثودأبهويةرأ-دءابذبم،يئالماءز

:لاوبورتاء:طكبترك-صثا)بربةإلىاكمبصطادايحملأنإمد

.(61إصاح

ذبيحةتقديملىيا"اظطاالاعزافسلاة،وكانتايومافىهذأيصوموننواوكا

،إلهكلتوبةباراجعودءكأ،وءصيتءتوأأخطأتأذيارب"هىخا-4

."لىذلككافارةيكونأنوأصل

http://kotob.has.it



-44-

ثمبكإنبيار:ه!يااباظماالاعتراف-لاةفتكونالكفارةيومقأما

ا!اطاياعنتمفوأنالاننأصهألك،أمامكوأ-طأواادوءيوا5ندإسرا"ةليبنى

إءسائيل.بيتاثمباأمامك!اوأثموأساءأرتءبهاالتىوالذنوبوالاثام

كفارةدكميةيماليومذلكلىأنه:هوسىعبدكناموسلىيهتوبهوكا

."ألىبأماميممئاابميعمنولتطووا،يمملب:

العافى:ة

الثهبكاناوكا،أيفآالإطلاقسفةوفمى،عند!04ساصهنةصوهـى

لتذكر!عند!الطلةسنةكانت،ه!ذأدثهفي!مصونهوا)ههلعنيشنعا)صبماتلى

وا)-؟رملايقضب،،تحرتلاالأرضتكاةنةا)هذهولى.لاربوأر!مم!أنهم

فيهاعنيمفىوكان،(25:6لاويوناالأرضبسبتالسنةهذ.!سهىوكاةت

لبفيطاالأجنبىأما(9-15:2نثنية)دثنهعنالداقويتتازلالمديونين

الذىا)مبرىعلىوكان.للربإبراءأيالإبراء،-:4ا)ص!4هذ.وتسمى،بدينه

(،:1512!لثنص")حرأإطاقهادابحةالسنةفئسنينص!توتدمهياعبراصترق

عهنينثلاثغلةالأرك!،فسرا)صادسةا-نةالىخيراتهةيضأنالدهوءدموقد

الديفيةليمالشااثبيهلموناالسنةهذهقوكانوا،(23-35:02إونلاوا

.(13-31:09تثنهة)

البوبمل:

بوقفىبالنفخكانبد!اإعلان،لأنالكبشألاصللىو!مناها،ا!اتأى

يتنازلونكانوا،سنةيتعصخمسينلراحةعاموهـو،ا)كبشقرنمنعصنرع

ءساءثبثروننواوكا.والأصىلمبيدااحوثطاتون!سقهاالىوعنيونهمدعنغيه

مثصمهرونلإلذإئحنهيسقغفروواللهيسز!ونوكانوا،بيلالصوبخبراحفارةاموم

والمبيد،اساكيناعلىالمستمرالظمرةماليوبيلمذأهنا!دفوكان.اطربة

هنأشتروهامديكونونالتىالأراضىأوالمقاريةالاملاكعنيتنازلونوكانوا

سبطكلوءتفظ،ا!ودابيناثروةالىالثوازنمننوعفيحدث،عبريين

بأملاكه.
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:اد:سبوم

.(احةألىأوالمهلعنادءف:يةبالمبروءمنا.)

وكان،الأ-بوعمنش!اصهاالهوماوهـو،اذإةيةالأ!ادأهـمعند!وهو

فاونيرةولدهةيهبدواأناي!ودكانءلىايوماولىهذا.أ!ةومرنهأعلىبهيحتفل

الذبيحةفيه-تضاءفوكاأت.ينإ!ساعبودية!ن)متقهمتذكارأيمتبروءو.به

6:9يونولاو24-92:38خروج)خروؤ!ن.رةصبونفيةر،ليوميةا

.(01-8:3،عددو

الدهعينوقد.مختافةلأهدافالحبربينكانتعندالذلإئحأنويلا-فا-"ذا

.والمجاماطمامووالممزىاضمواالبقر:!ىأ.واعخمسةالمذبائح

دتهوقودآويقدم،عيب،لا-روفهى،إوميأ-ةدماشاالذبيحةوكات

.ءوسه!-اصبايومجوالسنةطولذلكوكان،اثهباخطاياعنلكءةير

ويصل،اظروففوق،ا!سفيطايايمزفاظروفذعتبلادكاهنوكان

،وفاظرأءطرعلىيدكمأالثممبءوصوضعيقعنطروذلك،اظروفإلىيااظطا

فىالجاعة+ث-ررذلكأثناءوفى.عضهموقودأويقدمه،4بربذادكاهنثقومثم

.عنالثبلتها)طلباتقدمونوم،الذءيبحارزا!كلىالكهنةويبش،ادكان

"*

اطفهارة!نا)حثيرأخذت،ة،-طينلىالمبريةالقبائلاعشقرتاند51

ةضاة)موءىيهصة:سءناد+بال!أقضهأءاسفرممروهـ"ته.نيةالكةها

2:1-13).

ةوميا)ثا!ليهو.ممإخلاصهتديمإلى،الا-رىك+وبلإيينلمبراتصهالاوأدى

لهةوآيمو.)ينا)!سأععلى-دلالة!اةسفرأوردماالتىوالأحداث،لمم

نيين.ا)ممنها
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الهمدبوتتانقل،ويهوهلديئتدعيماالملكيةشهدتوداودءولشاولىعمد

مفلاقفقتدأودعصروق.1)قومية4الماصلىا)قولىنالدفترعشلمأورشصإلى

بالإزدمارزمنآاأ"هلإءسمت"ص!امالاةهذأورة!ل،المكامثلمعا)مح!نة

لأن.الدينىوالولاءادءايمىالولاءبيناعءستدثسايهانعهسولى.الدتكط

قبل-الهيكليفا!4)ي!وهالإجلالياتأأرفعتقدي!4سنألى!مءلى--لممان

ويينه،الكهنةبينللايسجام-دو!مإلىهـذاؤأدى،511-ادةمنأجنبية-ورا

فية.الدالأزمةلىسداوكان

قوةهى-ررإدة"يةدقوةاةهاما)ءساعهـذانتيجةلمكتين511عهسوث،د

فى،ا)ممنماالدفيفىدماجالاةعليةوةفإلى،تهدفنبياءالا-ركةزتوكا.ءالأنايا

حق،ي!ةالقدرليداةقااإلىاهودةباالمؤمنين-ثوإلى،جلإلتدر!-يركاةتالتى

،نعاشاالو-يدةالةوةهـويمو.دفيتعبح-كأ،ئ!4دءاوتث"تي!و.دفييس!تمر

.دالأإلىاكءبهذاالك!و.ديئةلمولا،الهبرىاثءبانحلالا

كامة،ادكأهذه40صولالاراءأختلةثقد'(بىنا"يئبر)5الىكيا-هـىوت

ةد،؟ءئ"بة"لقديمةا4إا-ساا-؟!ةا،ينونما"عهلةيردأتدأرا!نءلا)5ؤنا

ويوحىالنيىفيةارفالده.الدهيدءو.سن51.(((مدءو"*كأب!ة-سهـ!..نوسص!م

هناكانوهن،ألله-ررمةفىنة-"يفهعوا)ني،الةاسإلىرم!الة")ث-هـل4إلإ

."أللهر-ل"!!أ-مى

قىتأ-التوراةتةول؟-نتكاة،الدهسبة"لاةصانبوةاةتكاوكذا

وكان.جبريةاهرةضافهى،رض!.ةأو-وةلحخسيرعلى،نة-12تلةاءمنالتيإلى

منفريقاويكونون،جماءاتفىخحد:نانالأحب!تعثيرلىالأندإء

.حلأللىهارجال

بكاينادىو،أوا)ة!سأوايىكلا)حوقإلىيذءبا)ةهـوةدءوةيتاقىهنوكان

دعوتهوكانت.ماءامكاهناأمالناسعا!ة!ن4هـاءهكانأصصوأء،إليهدءى

اظالصة،الوحدأنيةإلىإصرارقيدعوجهةمن:أهـاسيينمحورينحولتدور
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الوثنية،أوالأجنبيةالابادأتمعالزاخىأوالتساهلأنواعهننوعصويرفض

لمالذىاظاقىلإ)خهاونةددو،الأخلاقصلاحإلىيدءوأ-رىجهةهنوكان

التأبؤإتاأدعوتهلىيضفلولم.الدفيلاخ!اوننتيجةسوىمر.1صقية"ىيمن

مولى.ثصمعلمإذاشةعاكىقاببا)5

يمهفهاكا،حوريبجهلعلىايا!فرؤيا،بفيةالدءنبماالاأفكارو-طورت

أمامالجبلءلىوقفأ-رج،)اوب(فقال))13(-11:)91الاولالملواثسفر

الصخورسرتو3الجبالثقتقدوثديدةعطيةعوربرعاإلربإذاو،الرب

اكلىلة.لىالربزكلةوإيمنحبمدالرو.عاوافىالربيك!تو!،ارباأمام

خفيف.منخفضصهوتالناروبمد.أ)نارلىاربايمنوازارالىلىلةدو"

بصو!،وإذا،المفاربابعذدووقفو-رج،بردا""وجههلفإيابسحفلا

أ)روحيةالناحيةأزديادوصوحلىتظكررؤيا"أإيلياياهـناأتألماذا:يقولإليه

إقلإنسانبصورةفور.أ!ذول!ن،مثخصهالايزالؤ*.ألتهكرةةلى

الت!ل.إلىيجبالتدرتشقلمظاهـرهوأ-تت"زصميئآشيئا

الآنصهصارت-ماحدإلى-جلاءقدي!اة-ورت4ديفهأفكاروهناك

نميممن4فهأ-انالإكانوما،ا!لى،قهـبمرة!ءلوذلا!ا،و-ئرهـفاغ!دتداعثرأ

وف!رة.القبربمدالمرءظر.يتماإلىرردت2ةرر؟،ءآدخمايئةؤبوعوا،الامرأول

خرجت،حينإلىحينسنادياسيةالأزمات-بئرءاةتكا1)ش،الخلصالمميح

لىإثهياءء:ا؟-و)،وذاو-7ا?لإءسسإكزال-!نوضهوحقةالصداشإلى

وينهت،(داودأبى)يى-ذعءنقض"بو-يخرحلا11:1-01

اكورةروج،موالفماط-كةروح:الىبروحعلب"يرلو"أص!ولهصنغصمن

ثةضىفلا،الىبفةمخا!تهدسهمايمونو.الىبومضإفةنةالمهرروح،لموةوا

3!ن،للمسابالهدليقضىبل،نيهاذ!عبحسبيح!مولا،عيفيهةظربحسب

المةافقي!تو،فهبةضميىالأرضويضوب،الأرضلبافىبالإفصافمجمو

الذئبفيسكن،يةحةومنعاة4نة،والأمامةفيهمنطقةالبرويمون،ثف:يهبنفخة

وصبى،مماالمسمنةوالماشيةوالشبلوالمجل،ا؟ررىمعافرويربض،اطلييم
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كليألبقركاوالأسصد،أولادهمامما،ضقىو،عيانقىبةوالدلبقرةوا.اصصوة!اصمير

بسوؤون،لاانالاهـوإلىكنبده)ةطيماب!دو،الصلعلىص-رلىضيعاتلمم!و،نبضا

تفطىالميا.،كااللهب!ءرفةامتلا!تالأرضيلأن،قدسىجبلكلوية-دوقولا

الأهم،إليهفى،لاثهوبيةرامالقابىأعهلأنا)يومذلكلىويمون،البحر

."مجدآءلهوصطون

ءصرايمدكانالذى،داودماكعودةإلىشوقآالمنتظراديحأملوكان

منالمر!لةتلكطوالالأسلهـذااستمرومد،اطاضرمصاثبه-زولذهبيا

المسيرى.لاوحىيةلهداانةماةوصهار،)ينبرالكلعندإشالدالتفكير

ءلىالدائما)مبرىالتوصصصوىهر.جرفىلهص،ظرالمتإصهجاإلىط،عوالت

فىوهو،الهصورطوالبض!ددوريت!ربراهـيم!هعالدهءقدهالذىمدفاله.عهدالده

اشاالمحنةوةتووفائهم!صبرجزاء-ئيلييناسالإستمدهذ.ةالأخير-ك"مر

بودو-وفكلةيهيزوليمهميد،عصر،قدوم-الإثمإلىعودتهـمعا!م%رض!ا

والهبة.الأهنالمالم

فزوال.أو-"عدة!نوستائيللإءسالدينيةا-بطقرتالمثلاز!نولى

وءيهرهانبوتوحكيدرأنالمبرىعرلاةأزاح،ياسه"المهالةاحيةمنالف.ب

طقوسةةطاعوا،ا)-يشصقاءإنم.جمبهآوالإثسيما!الأحدالوا-دالإله

وؤسرت.لادينئا)باطنهالإ-يشهلون،الدهإلىمودونافيلميينجملاالإ!سالهيكل

منانهوضالشمبض!يءلاةطثيرتجربةبأ:ثا،دينىأعماسعلىالئمدبهصائب

.جدارةعن-ديد

،شالمقةا)رريئلىتماورحدث،الدبنىالشمورفىالبمثهذاجانبوإلى

ئياوبطممثل!والةيادكاهن-زقيالويمتبر.ثابتةصيغفىوالموصوع

نأ،ا)-ىلأحوالامابهميةاالنقائجومن.الكهنوتويقنينالنبوةمثالية

نأإلىهذابهمفأدى،ءشظمةدراسةالثرثمةدراسةإلىم3اهتماالكهنةوث"

ودتخهميينلعبرايخلتار4التقلإدالمصادرءذهنجممت،المقدسةالأسةارفثريتولوا

إلىأ!ينانق!تنقلحتى؟والكتاباتوالأنبياءالعوراة:ثلاثةأجزاءفىور-بت

التالية.الأجيال
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منا!كلوبهوا،انتصاركور:لىبمدالسبىمنالإصرا"يليونعادولما

إلىصط!اممتخرجو،ا-ياأهلامالتة-ةقبأنبب!ضرماهناكأنبدا،جدتد

اباتطرالا!تضابمتةقد.سلامفىيمإصثواأنلهمتقدرأو)حن،الوجودحيز

مسضةلة،وحدةباعقبار.ا)ي!ودىاثباتاريخالواقعلىواةخ!ى،والأزمات

.عاارةرحآ4سوى-كنلمأدكابيينغضةفإن

ء-ير!عة:4علىوم،ا)حمودبينبرارزينيندينهاتجاهينبيناتمبزويمن

أقربالأولقياهفالا.فىص!كهنواماهلخرأتبراهوا،فوىبعطالهتبرا.ا:الجدثد

ومية.لةبالظاهـروالتعاقبا%أهـ،ك!!أالتا.ثتجا.والإ،لابئروأمملالنةسإلى

لهاةرررلوطنيةاوحفالى.تينوالةتايئها،ينفاعلاة01ماور"ةأنيةلا!ودةدرAiو

!-اةدرالنبوةفارةوة،الهصورطوال؟تالةدالأشصكالاعلى!رصلىالمحافظة

المسيحية.ورنتهاألاماشاهلةحركهإلىتضطورأن

أض!اورايمنإعلىيمرالت!هذأوة!ى،اللهتكثيلأويراك!هونالدو-رم

.ةبالأجانينافنابا4ةالإشماإلىالهيكلءبناعندسايهان!ههطرات-دإلى،الةش

الموضهوعاتمنوحيهماستمدانلأنهما،لضطورامنالنحتأوبرلضسموابتمكنو!

.ثىءقبلصادينية
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ا)شالاسدارحةظإلىموجهاالمصوراقدممنذلاهبريينالأساءىالجهدكان

نتيجةادناوصلتومد.الا-تةاالأجيالإلىنقلهاوينممودالةوىفيممتارتصم

بىأدعلأعظمصجموطةكتب،أصحإضعهيرأو،كآبصورةلىئبإلداج!دم

الةديم.امهدا-كتاببهونحنى،يمةدا)ةالعصورلىبيندبر

الحهدأسنارة،ا)قديمالعبرىالادبآثاربميعوالض!هذاعلقيفطوا

الخطوطاتانإلىوهذا.مادتهامنهاأستمدتالهفاصاد.1إلىتثيرةكلسهاالقديم

نصهوصبمضعدا،تضماليتالبحرمنبا)قربآأ%يرع-شةتالتىالمبرية

فيه:لإ-تأ-رىبات،كتاالقدتممدا)5

القديمالهثدلىكتابيحفظواأنإلىيبنالهبردعاالذىالىه"-ىوادلهب

أدبيالاديفياكان4-صبةءنا!دفأنو5،غيرهادونلفهءااالتىالأصهفار

دبنيةتماليمعلىتثتملافاأى،الدتكألاتمليم-!لمحالتىاكتبافأختبرت

هوصهـتمنايهودىاالثبتارعالدينىالضارعلىوأدرج،ديقوتاريخ

إعرائمل.واللهبينلامهدعتار

يم!نسورةلىالتوراةتماليم-مرضىأنإلىأدت،التارعإلىالنظرةهذ.

واظلتيةنونيةالقافالتعاليم.مخهجىنحولىعلاcمصصهية-ورةبأنهانصفهاأن

وسنهاقورودها-سبعمادة،الانبياءودعواتالممايةوالضمليمات

يزصا.التار

سفروهو،الاسفارهذ.وأول.اظسةءوعىبأسفارا)قديمالم!ديبدأ

تكونحقالإنسان-ارعورلحتبع،والبشرامالماأصلعن2!ثنا،التكوفي

فدطينإلىيينأجدادالمبرير-؟ه!رات،وتهواصبراهمباالمبرىالثهبنواة

.مهسإلىوأخيرأ
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اظروجمصةير-3و،وءىصشخصد.صوث،ا!اروجصهفروهو،فىلئاالسفروا

الاوييناسفر،ا)تاليانوا)-فرانسيناءجبلءنالشريمةوإعلانمصرهن

وس،بالطة-!لماوأغاب!ا،4"الثرمأح!!نمزيدءلىقيويانالعدد؟وسفر

اصوقيةاالض-فةإلىالوصولتىا)!حىراءقا)دتجوالح!يةويواسلان

.الأردن)خهر

يمةثمراخرىكامأأ-ورد،التثةهةسةروهو،اظمةالأسفارواخر

.ءيد"هرأىعلىإءياداوأرض،مو-4قيلءوءىةرص"ماا-لمرأنهاءلى

هىالاسةاروهذ..إلينااظمةفارالأ!مهبرثاوصهلتالتىالصهورةهىهذ.

علىاشطر-فطوىول!ضا،أءصهماإالمبرىيئوالدالقديملا+ثدالاصصاسيةالقاءدة

على4يه-يدكادبريينوديئسهإءسعتارأتدمتضيروإن:التقدث"المشاص

ءجبفلا،ءاي"ةملقهاالق"والف،يخهاو-ارمصادرهاتحديدو،ليفماتأعتار

:"مةدجدلصوعهونتإذاكا

صورتهالىاظسةالأسةارليفتأيتالةدوالمسيصليةا)يهوديةالىوايةوتنسب

أليفا)ةقىتيبحيثمنالةديمالهثدصهدرقيج!مياوهذا،ءوءىإلىاطالية

الفتاقديماالمهدأسغاربقيةأنظنكذ)ك.أيتاد!ا11الىسئتيمابوالتر

الانعليهواهاالذى؟ببالز

القرنضهايةمرب،أدتاتأليفافىاطر-بباهذاقبولءهوبةولكل

بحاثالأ)نتانجايانوأوفى.لدوضهوعشا!لنقدىف!صإلى.ءثسانءن

الترتيبوتدعكس."وزنولهاداالأ"نا)مالمءنصدرالذىهوذ)كتلتا)ى

بمدةمو!ىموتإلىزمنإلىونسب.القدتم!الممأ-فارايفلتأالتقليدى

الأولىادتةالأسفاربالأ-رىأو.-ا!"الأولىالخسةالا-فارةلأليفمرون

علىسهاةةالمجموءةهـذ.فىيدرجيئموعسفرلأن.(رثوعسةروةجهم)

س!ما.جزءأنه

القصص"مضو-محرار،الدهإلىةيمابشارارىالاسماءلىالأختلافات
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هذاص،ألمجموعةهذههننحتلفةأ-زاءاينوالأسلوباة"أقابينةاوالنروق

الواغفىكانت،موصىإلىالمفوبةالخسةالأسفار،أنا)ةأةديئالطاءأمنع

المصدر:أساسيةدرء!ابمةأرحد:توقد.مخضإفةمصادرن4تصنيفقي-4

لانهكذلكو-هى.كوذا!ةفىم.ق085سنةالى-وألفوةداليهوى

أ)تومد.إلوهيمأيسميستممللأنهالإلوهـيمىوالممهدر.كو.الممأصميستحمل

9طجموعةرررانالمصهذأنأدءجوقد.الشمماليةكةالمماىم.ق.477سة-والى

عليهامثوراوأعانألفونداتزنيةاوءصدر,م.ق.406سةحوالىواصدة

لاصلاحهأساساوكان.م.ق062-:ةيهوذالمك4،هوروشصبإلمدازمن

المصادرفىأد.ج-دو.اءزرزءنإلىيرجعو!و.قادء!توإ!مدشوأ.إشالد

الأ-فارأخيراا)ند-ةوكاشت.الميلادقبلاظاصىا)قرننهاية-والىالسابقة

المهدا-زاءعبمإينالىوابطلىأنظربةا!ذ.وافىت.!،ءىإلىالمة--وبةاظمة

!ذاالوجودإلى-ر-تأ!الأإديخهةالتاروالأسفارالأندإءفأ-فار.الةديم

أسنارأ!اعلىتفل!و)-ءن.اظسةللاسنارالأخيرا)تص:فقيلاشءيبا

الانبياءأصفار:ا)نحوهذاع!لإفكانالتأفترتيماب.متاخرعتاروإلامقدسة

اظصة،بالاسفاربدأأ)قديمالهمدبمح)حبئو.اظ-4فالأ-فاريؤقياةارافالأسفار

صنهجىبزتيبودءن،ا)تأليفلابزتيب،الأ-رىالأسفأرأ!هـةتوبمدءا

ءادتها.حسب

ممارضةندوعدةسنيناطىاا)يدانسادتا)!تى"زنو41و"4ةفارهىهذ.

الفظرأءيد.خاتاجديدةايةالافىالأدلةورضل،الهلمبضةدمو)-حن،تدبهر

سماولا،يئافىربينماب!!ادريمالقدا)+مدمادةرفةفةا.أخرىامدءرةةي!ا

ملىأو،أف،الأسةارأنة.ين.هاوغيرالأوجر.ةةوالمصهادر،!نهانيةنوا)قا

.3وزنولها"فانع!اأتدم،ءنهاجممصا)تىا!ادراهنأكهيرجزءأالأفل

ن4"وزتولهاداةظاملتعديمالقدلهمديثةاطدأسأتالدرأن.بحدهةاومن

أبحاثبة!لأنهأولافض!د،بهقارنةصلاهـابهت":دللموإ.ت،وجو.عدة
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الأدبىاضقداوسائلأنإلىالنظراتجه"إفينلد!خاعمةاصويدةاالمدررسة

اووايةئارانااعتبارندصلقأنالفهرووى!نأ"أإلىو،آخرسفددونتءفىلا

خها،تدوقبلطويلاز!ناالا-يان!نلىكثيراة!صاتةناةلقدا)قأصصفويةا

نحتلفة،طبةاتمنمكون4أةعلى.ذلكعنذنمأا!ىادكتابإلىننظروأن

متباينة.مصادرهنوجموع

المصهدر،وسىقسمينالهيهوىالمصدر،فةصمعدلتقدالنظامعناصرأنبحدو

مشزكأساساتترحكا،بةالك!نوالأف!ر.نظلو.ءفىانط:منهماالجديد

يخيآتارمدمو،لالمهادرأخرىتقهبماتوأمتر-ت،والإلوهيمىاليهوىيئللصدر

قى.الكهنووالمصدرالتأضيةمصدر

ن!ش"تبعونقداظ-ةالأعمفارأنءلىئوليكال!ا)"لماءويوافق

يصوونو)حخهم،متأخرةوإضافاتتفييراتعلىاشتملتبماور،مختلقةمصادر

هوصى.عنأساساصادرةأنهاعلى

هنخطورةأقلعاهة!القديمأمهداأصهفاربقيةبتألإفإتملقةاكلوالمشا

يخالتارتةسيرلى!خهاأأفىأةلخاصةوهى،الخسةبالأسفارالمتملقةالمشماص

المبريين.عندوالديئ

الأسفارانتهتحيث!نلمأا!لمتارالثهءب"عتارتواصهليخيةالتارفالأسفار

.اليلادفبلفىالثاالقرنحتىواتصالاكالايتفاوتنحىوعلىبهوتسير،اظسة

ويحدثةا.4اسيحىملالذىأ)-فرلىقي!ثصموعيدءلىةقحكنمانفقصة

لى،وا)لتوفيقالمجنىقىاوحمع،افضحافيماتو!اررالىالفترةعنالقضاةسفر

ض"علىالسفرهذأويشتمل.ا)قضاةصمونءلميينلأبطال4عارصزعاماتظل

الإمحاح:قضاة)دبورهأنشدغاالتىالنصر،كاغنيةاقدماقموغلةنصدوص

.(اظامس

فزةعنإفصلةاألقصصمنإسهلمسلةوالملوكصوئيلأسةاروت!دةا

إمل!لةينا!ارععنءاهةسورةوتمطينا،داودعمدسماولا،الموحدةالممدكة

المصةفبهاأءغالتىالفتراتفىإلا،أقل!هلموماتءلىتئمتهل،المنفصكين

(ا)خارفى-ةا)محتب-4م)
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منالضممهذاأنافىتلوهن.دينيةنظرو-كةمنيمتبوكان،خاصااهماما

اذيئاالأيامأخبارسفرىأيضمآسنفواوأ!م،الكهنةطبقةرجالامضتصنيف

.يموخأمملكةعتارعنموازيةم!لمة-ورةيوردان

المصور.أماالمملكتينبسقوطيمالقدالم!ررهرضه4الذىلإلتصاعالتاريةتهىو

الأحداثبصةانيئالذفيهياوعزرافىسفرىةفىمتناتمدوما4عنهايناةلمداللاحةة

الاذيئوالثاقالأولبيينالم!:5ولى،السبىهنبالصردةأصالاصةالبارزة

ي!وذاقئورةبهـطيقصدوهذ..اليمودىللاسهتلالالأ-كرةاليقظةيتناولان

وذلك،السلو-ئةبراعاوريةالإ!علىبهدههنوأبنائهمتاتياسكاءنا)بزعامة

وتسمى.م.ق63سنةالىومانيدقأورشليمسقوطإلىم.ق166سنةمن

متاتياسافيوهو،بيوسم!ي!وذاإلىنسبة،يينالكابثورةمذ.ا)ثورة

المتأخرةأليهوديةالمم!ادرأيفمآقالكابيونويسى.بمد.الثورةفرم4و

فىوالثاالأولبيينالم!وسفرا.تياستاجدحئممونإلىنس!بة،باطشمونيين

135سنةإلى175سهةورنالنترةيتناولوأولهما.بيإنالم!عتاربضيآناولان

.م.ق161سنةإلى175سنةمنالفترةيقناولواالمار،الميلادقبل

فلسطينيهودصبهمالتانرسا(3:18إلىا:1)فىالثاالم!بي!نوق

مصر.!ودإلى

شخصية،إستيرقصهصاوراعو.ثسفرالنايحيالقديمالمهدعتارنطاقوق

الختلنة.511-ورفىاليوب!ةالحياةطرينةبصورتمدنرا

له.شضصىونضيرالعبرىيخاتاراءنأخرىالأنبيا?ملوماتأسظروق

وإدرئ!يل،يهوذااما-كعىالمتأخرعاقاراعلإناتحرضالمتقدمينالأنبياءفأسفار

يهوذاقرأيضاوفد.منهامنرلا،لآثاءثمانتيجةأنهعلىبستو!اثماوبتنبأ

سياسةدائمايعارضإشمياوكان.وإرمياإشميا:هاالانإاءمنشخصيتين

اختارهابرلالتىلباالاسنسلامإلىبدعومياإركانليما؟الأجنبىالمونالاعنمادعلى

ويهزيمعبهتهمحزفيالكانالمبىخلالوفى.الضالشمبهلحقابأداةاله
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-ولتدور9آباتجملةقهذاعنمبروهو.جديدهنسيولدا:مباأنصملتا

.(41-ا:37حزقيال)كبيرةأدبيةمقدرةعلىبنطوىوهى،رؤيا

:c iiنخرأاكءفبياالأرأسفا)ى%نتقالالاةقطةهى،الممقدةالمتشاقيلنياأد،

اكمبحلنصهمةذساكقافةالأحدأثمنتشخذالتىالموجزةالأسفار-لمسةوهى

41سةقبل.قالصلاحلى!ألاموريمودةلتبثيروا،لمقاببااتنبوء،واالضال

،عادةعالطا4شههرتبابادءتاوهذ..حكةوأدبأغانالقديمالعهدوبقية

بر،.التوازىعلىثةومالذى،المألوفالثرقالقالبهوا)ثهرىوقال!ط

قي.المتتاالأجزاء

أعظمرونهوبل،يمالة!ا)مهدقيةاصمهراالأسنارأعظمالمزاميروسفر

13إمص،يخا-إرتختلفأغنية؟05علىيشتملوهو.شمرمننسانالإةظمهما

الملاتقالمرءيهإنأنلهودعاءبالئهتسإيحةيها،جماسوبمص!ابعاالماشخه!

ا)شتيلبهاقصد،الطقوسطابملهاالمزاهيرمنوكثيربهتنزلالقالختلة"

الص!أتر

لزطمثالومر،،إرميامرأثطهو،المبرىالشعرمنآخررائعسفروهناك

الةديم.الأدفىالشرقعلىبفريبليسأدبى

إلهوضمديفياتةصيرافسرول!نه،العاابمدنيوىيبدوثههرىسنروثمة

وراعيةشابرأع-بحوليدورالذىالأأنادنشيدوهو،القديمالمهد

الأهماباق!!نظازفسقعلىوالتأهلاتاط!مهنسلسلةوهناك

.أيوبوس!رالأمثالسفرلىفيد.ماثلوذلاث،ةورالمجا

وعنضىء،كلتبطلانعنيتحدثالذىالجاممةيسفرأدباطكلينتمىو

إلىأتربوعواليرناق،ا)تأثيرالسفرقويظمر،نهايةبلاتدورالتىالدنياجمث

.المبرىالتفكيرمارقإلىنه4فىنااليوالتف!يرطرق
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يمأ)قدال!هدفىيخيةر)تااادع-يا

،ورعواث،اةضاةوا،يشوع:هىأ)ةدبمالعبمررفىيريةالتاراعتباإ

الاياموأخبار،قىالثاوالملك،الأولوالمدك،لىالئاوحمو"يلالأولليوحمو"

إستير.و،فىباو،زىلثااالأياموأخبارلأولا

تاريخعنيت!ررثفيهاوردامعشألانتارفييةالأسفارهـذ.وت!مهمى

.الميلادمبلاظاس!القرنحوألىإلىفلسطينلأرضفتر!مأولهنالمبريين

قف?وشىقيلصتكأوهى،)ثهوبوأأدالأزريختارتسجلالأسفاروهذ.

عنه.بهرر!أومنهقربهمحيتءناشهوبوابالأفرادالدهوعلاقة.تجاههاالده

وسجات.أطقصقةتلكيرلتةرألاسفارهذ.لىاكتافةاطوأدثأ-ةياروكان

والأ-لاقى.الىوحىلموقف!مفمآومصير!إلموكأحوادث

إين.ايمابهوءقالد!قفههينرفعهويمفية،اللهأعالفارالاسوكأ!ي

.افىالااء!ر4مهويمى،ئب!لتاة"وغفرا،بر.وص،قداستهعنمخشفوهى

فى-هاتهم.بهاهرواالتىالةاسيةوالظروف،ل!مرساالأندإءأدىوتدبهركهف

الفضحهنباطوادثحموئيلوسةراوراعوثوالقضاةبثوعأسفاروز!ل

التاريخالأولالأباموأخبارالأولالماوكسفرالنا!حير.والمامحيةءثدأولإلى

وتقع.اديمنا)مودةعنفيتحدثاننحمياوعزراسفراأما،ا-ياعصرإلى

الفارصى.اطكمفترةلىأستيرسفرحرادث

تتضمنالتىالقديمالمهدقالو-يدةالأسفار)يستالأسفارءرزهأننلاحظو

أ--داثعلىيشضملكبير-زءاظمسةموصىأسفارففى،التاريخيةالأخبار

.بياءالأةأسفارفىي!يةتارمادةنجدكايخيةتار

ناولها.نةالتىوالأةرادلاحوادثكاملافياتارالأسفارهذ.9+شمللا

نجدمافكثيرأ.أوفىمحلوماتتتضمنأخرىإلىكتبناأحياالأسفاروتشير
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سفرفىإةمحتو!أما،وح!ة"صنعماوصسلمانأموروبقية"ء:لعبارات

،حاربكهف:يرإمامور41)ق!"لاوأها،11:94أولكاملوكهـ،يأنأمور

41:951أولملوك"أئيلإءسإلوكالأيامأخبارلىص!؟ربةءتوفإنهاءلمكوكيف

لملوكالأيامأخبارسةرفىممهوبةهـىاأم،لوماوصرحبعامأموروبتهة"

هىأما،ة-كااا)ئوفتنتهزصىأموروهـقية"،14:92أولملوك"يهوذا

أ!ورة4وإ"،2.:16أول!يوك"إسرائهللملوكالايامأخبارسفرلى4؟ةوبة

فى:اكاملوكأئيلر!لملوكالايامأخهار-ةرلىبةممتوهى،فتنهالقافتأت4وشلوم

ئيلصأخبارسهفرلىبةكتو،هـىوالاخيرةالأولىالملا!ادأود"وأمور(اه:15

،والأوقاتوجبروب"ما!كهمعص،فىاالرجادوأخبارلتيائاننافىوأخباراالى

،92:92الأولالأبامكااخبارالمهالككلوعلىإصرائيلوعلىعليهعبرتا)ش

نبوةولى،؟!الةثانةاأ-بادقبةءقو5ىأما،والأخيرةالأولىص!لميمانأموربقية"و

اكاىامالأأخهار"نهاطفيبحاميرءلىاقالىمدورؤىولى،فىاثيلواأخيا

)يهوذاالحوكاسةرلىكتوا"ىها،والأ-يرةالأولىساآوأمور،،*:92

نىالئاالأتامأ-بار(،ؤيلاإسرو

أخهس.تةضهءظالذىا)تاريخفإن!ذاو،دينى)فرضالاسفار"ذ.تكقه

)"صع،!ويله!إثلءنبه!الأ"!ضأ-بارقفاضأة،4لب!قىىالىالضرضصح).و

يهم.ءماءسلدىس!رضهممنالىتمعلىإلوكامنأخبارفيلىءسوات

.15وأ،يخه%تار-جلالضحونالأسللىتكتبلميخيةالتارالاسفارفهذ.

أ!له.هنوصمتالذىئالدثا"ررفيا.تا!نفييةالتارالمادةبقيين
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كان،سيمبرقائداموصى-لمفاذى،انرنبئيشوعإلىادةرءذات!سب

،.لونبئ"وشعمو!صى%ود"13:16عددفجاء.هوشعأولاا-مه

."تصموع

!وتبمدهاإلىصو!ىموتمنإسرائيلبقتاريخثةصا-فروا

.ثوع

اصصامفرلى

وخاتمه:موضوعينعلىا)سفرثمل

الإستمداد:كنحانأرضتزوعنيص!دث21إلىا.نالإصحاحاتةفى

وخطيةوعاىيراأروسةوط،(ه-9الاصحا-ات)الاردنوعبورلاخزو

(.20-9)-بمونخإمادنةوالمزواوأممال،(A-6)عخان

صماروالهباطالاسىتوزيمعنالسنرتت!دث22إلى13منالا--احاتولى

.الأرضق

معوالاجتماع،يصوعتضرعاتوف!ما28و23-احانالاص"واظا

.يشوعموتثم،ئمكيمفىالأسصباط

اهامالئمموبطردوأنه،بوعود.أورالدهأنإثباورإلىاصفراوي!ررت

9-9الآباتالأولحاحالاص!نوأضحوهذأ،عنهموصأربائيلإسرثب

قائلا:موسىظدم.لونبئإصموعمممالىبأنالىبعبدموسىموتبمدلاوكان

إلىالشمبهذأوصأنتالأردنهذااءبرتمفالأن،ماتفدء:ررىءوسى

اتدامممبطون-بوسهموضع،صإسرائيللبنىأىلهمممطيهااشأنااالأرض

نهرا)فرأت،الكبيرا!رإلىهذاولبةانيةأبرامنءوءى؟!تأعطيتهدءم

لابقف،تخم!ما)صممسمةربفيوالكبيرالهحروإلى،اطثيينأرضبميع
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أه!لا.ممكأكونهوسىمع،كاكنثحياتكأياموجهكصقأسانإ

علفتائاالأرةىالثبلهذاتقمهمأنتلانه،و-صجعقشدد.أقىككولا

حسبلاههلتترفظد؟،جداورثبمهآشمددا!نإ.ءا،أعطج!مأنلآبا!م

:أهر-كأما.بهلمحوحينئذلمكيةعارتصهإح-ءيخئذ،لأ"فافيهم!ةوبو5ماص

."-ذ!بحي!!كإ!كالىبلأنه-نبقىولاهبقىلا،وث-عتضدد

الأرضانيلجميعس4إالرب"اءطى"54-43ألايات92الإصحاحفىو-اء

)يهمحواألىباح!رقأ.في!احتواوحوماةاستا،ص!ماإلآيمطي!اأنأقمالتى

دفعبل.أعدائهمجميعمنر-لةدا!،ميقفوا،لأبائهمأةمما-سبص

الىبإ"كامالذىلحلصهاادكلماجميع!نكةطزسة،1ميمتدبأا!مأعدجميع)ربا

اللهووعد.تحتقمدالوعدأنفىىوبهذا،صمارادصبل.إصائيلهـيت

.وا-دةمرةإلاشحضلا

اطربية.والأحداثالسهإسيةجراءاتالإ-ئليماتءنمحبارةثوعوسفر

سنة،32الأغلبعلىفهى،الصفرمذاقاطوادثتتضمنالتىالفترةأما

يشوعةيهاولىالتىaإا!صنةrوهالهلادفتحفيهااسقفرقسنواتسبعصخها

يذ!بةلافيوسيوسيفوسالي!:دىإؤرخاو)-كن.!وءىموتبمدالقيادة

.فة!سنة25سكلالمدةأنإلى

مبادىءهنتتطلبهبماالإلهيةلاثهـيمةاكمبطاعةأميةيبينوا)سفر

يظفرتهوةرأنيجبا)ةىوالأيمهسالىوحيئبالةماليمملىءوهر.أخلاقية

الله.ببركة

جبهون،ةوقالسمسوقوف:?خهاالقارىتحيراك!صا"لا!بمضوءاك

المحب،الاب،الى-يمالرؤوفوالله،ادءلحانيينبإهلاكاللهأمروهض،

ماقمواصو-ر"612:يثموعفىجاء.علم!ابأبراشصهويهلكأنيرتضىلا

جو!واطيروالضغالبقرحتىوضيخطفلمنوامرأةرجلهى(أريرا)المدينة

ومدرنتهوشمبهعاىمللثبدكدةمتةد،انظر"2-(:8كاوقالسيف
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ء11وبهاأنغنيمخ!اغير.وملكهايرابأرفلمتكابماىوصلم!افقةءل.وأر!4

.،لنفوسكمتنهبونها

ا-فر:ا!ئب

يشوعوعضب"24:26لى-إءماأما،كا-."ءنثيئاالسفريذ3رلا

.بالتورا.أطقتإضافاتأ!ائ5ب!اكازأددهثريمةسفرلىالكلمهذا

إعدا4بثوعهواصةراقيبأنكايينأدي!ا)عغابإمضواليهودءعالابذهبو

.99:47هةلياتاضوبهمنهالأخيرةإظساتالا

إلى-ثيرثوعسفرلىأتباروالهباتالآمنعدداأننلملاحعا-ولكل

بلهايقاوها91:47و91-15:13ذ)كمثالتشوعيهدموتت!تأ-دأث

إلىأضيةتةدالاياتبمضنيدوكذلك18:27و15-11:اقضاةلى

.14:15،24:92مهاالنص

يشوعبلكان،يثموعيمتبهاألىاهنة-التهفىادفرأنعلىذلكويدل

.السةربطلهو

تتدفة،صادر4منبممهالذىأوكاتبهادفرمؤدفأن"كافن5يذهبو

:rrبثوعلىجاء.هرونبئإيىازرهو6وأ-دمغابلىكها Yt"ومات

"...لىدفنوهةهرونبئايمازرإ

لمأ!رىعلىكتبأيضتآات.دب!اورياشريمصفرءلىا)-فركاتبواعههـفى

هذاأليس"01:13لىقول،عادةخالتارتاب3ية"ل،وذلاثكمايذكرها

."ياشرسةرلىتامكتو

ادفر:نروىبخضا

علىذلكيدلو11:8الفبيقينعاحمةأنهاعلىصيدامدينةاسفرايذكر

.داودقبلادفركانبةعصركتاأن
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وفين15:63أورشايمىتصكضوناليبوسيينأنالسفرزكركاتوت

أورشلي!.هنبحدفيماعارد!دأودأن5:6فىاثااحموئهليسفرمننمرف

بةكضاقتفىوزر-الىبكنونانوكافي!نلكتمااأن61:09.نأستدلو

جازر.عنأجلا!سلمانأن9:16الأولالملوكسفرهنونمم،ادفر

نصوصأعتمدعلىتبادكاوأن،داودقبلالسفركتبأنهذامنوواضح

بكثيربمرتأرضءنهانةتححوادثانذلكع!يدلنا.يشوععصرءن

15:9والفامنابم11الإمحاحينلى)عيانلشاهدإلاقىيتألا،اقةصليامن

.(54و94و

،18:26)تبال!كأدء!روفةنت"كاي!القدنيةدكنمااالمدنءأيطأنكا

02:7).

كانتوكذلك6:25ئيلإسراويصطوتسكنراحابأنالسفروذكر

عصرقءةقاالأردنلمبورتذكارالتكونالأردنمنحملهاالتىالأحشار

.4:9ادفركانب

لمأعبرناحتى"1:لىهتبر.اكممممثلجمعصهخةتبأستمملا)كاوكذلك

أ-ذالذىالمصدرفيهكمبالذىسالمهةدمعلىيدل!ا"يمطهيخاأن"6:وه

السةر.عنه
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قضاة!ارلصة

لقبااشخدمتوقد؟شوفطيم"العبريةايفظةمنمتر-مادفرهذاأسهم

وءمق.بهمالمحإينئهماأعدمنئيلاإسرثمبلينقذواتصموعموتإمدتا!وايئيذ

فىالنظهذاهدلولمنبم؟ئي!ةالقضاالسلطةعلىلاتنصهبيةبربالهالفظةهذه

،وهذاقذالمهويةاشالإدوالساطةاطكلسءشءةد!4الافظهذ.تؤدىنماإوبيةا!ر

إظمةلانصينغاأهـضاممواوقد.مطلقعس!رىحكمهواطكممنالةوع

غيرأ-والىذلكوكان،الاعداءدىأمنالثمب)تخلإصكانأ-دم

تيامهم.إلىدعتالقأطالةبأنتهاءطدةساماخ!مو-ثتضى،اعتيادت"

قنازبئدنميئيل.ظلصمائيلإصلصلمقغلصاالىبفأقام3901:ةضاةلىبقول

ولى"لىحرب،وخرجائيللاءسوقتىالىبروحكانعليهة،الأصةرلبأخاكا

بئإهودنحالصاالىب"فأقامأربإلىإعرا"يلبنووصرخ"3:15ةضاة

كا.البنياءهىجيرا

رية.المس!لقدرتهمودكن،بالانتضابأوبالوراثةأختيارمي!نوا

كا.لواالقضاةبمضأنفيورولهذا،ايقباثلءنعددإلىتمتدس!لمطتهموكانت

.ةضاة11ة-يقوملااتةشعضىةتوكا.ينصرمضما

.رسظوست؟بارقضاةالاس!ا)ةضاةسفريذكرولم

الممفر.مفصر

الآتى:ا:حواعلىالسفرموتوعا!نة-يمفي

:الأولاةسما

عصرقبللإسائيينيةوالىالسياسيةاطألةفيمايذكر،ءزدوجةءقدمة

الاسبابيبينحيثالكتابموضوعثم.(2:9-!:9)مباشر.اةخماةا

(.v:3-2:01)ئيلاسراء!هيىفى-صمببتا)كأالمميقة
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فى:الثاالق!م

الثانىالجزءفىجمر.مايصوروهو16:31-3:8منادفرنص

v-2:09)المقدهةمن : r)التضا.مأبطالستةقمهصةيهح!وفد

ءناةبئشم!رومصفارقضاهستةإلىإثارأتوفيها.الكبار

(3:31)c3(:)09الجلمادى،ياءئن(\:01)دودوبئفوأةبنوتولم،

:12)فىاةرعتواهلإلبئعبدونوفىبولوالىإتلونوطمببتهنإبصان

8-15).

".مالكباروالقضاة

.(11-3:7)سررةامكهزمفنازبئ"عثنيئيل-ا

+(03-3:12)المؤابينهزمجيرابئإهود-2

سيسراعلىنتمرفأا)ن!قيالقاضه!يةدبور.شص"لتهوقدأيينوعمبئباراق-3

سي!رابرالقينىحاامرأةياعيلفتلخبر،وفيهةليصون)نهرءنبالقربادكرهانى

.(وا!امسبعالىاالاسصاحان)بور.دقصيدةوفيه،الهارب

الاصحا-ات)اممالقةوأالمدبانيينهزمالأبيعزرىبواضىبئجدعون-4

هنأ،يمااكمخبهارماخبرالتاسعالامحاحوق.(والثامنوالسابمادادس

،دودوفيفواهبئ4توجمر5-االعاثرألاصحاحوق.ش!يمقظم

.الجلعادىويا!ر

(وأةتصر:137-ا:11)عونبنىحاربالذىالجلمادىثفتاح-5

:91)ابةتهحرقوهويفطحنذر.الذىالنذرتنفيذوفيه.عاحمم

.أ34-04

ءئرةاثنتىقالةدطينيينهزمالذىالدأنيينمنمنوحبئسسصون-6

.(61إلى31هنحأتلإصاا)شلة

:اناكاالةم

غريبتين:صادثتيننهأويقضمن21الإصحاحإلى17الإسحاحمن:غةالخا
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التى4الةضبوالثازلية،(18و17الإصحاحان)والدانيينميخا،حأد.4الإولى

أنقراضإلىتؤدىوكادت،عهافيمتائاوأطرب،جبمةلىاقزفتالتى

يدونمل!قءوالقموهذا.(92-99ن4الإصحاصات)يامينةةبط

الأخلاقالانحطاصاحالةيوضحو،امةر1فىوردتاكأاادثلىحوبقةساحوادث

ائيل.إءسإله"وصكالتى

ادفر:!:ب

نأشمكلادكنه،السفرهذأهؤلفهوهنكيدألنأو-4علىيمرفلا

كانة!هصومن،كضابتهوقتو-ودة4كاة!نصوصءنمادنهجمعكانبه

ا-فراهـذابةايى-ىكتاواليهودىالتقايد-بيئو.اثبإيناوشا"خالأمتدأو

غير.بمد.كلأئمعتابتهلى:سعة.دحموئيلكان1\تارجحوا،لصوفيإلى

خإن.Jؤ1امن

الغةقوخصائص،متفرقةادةركاأتهذامادةأنامالاءامضويذمب

واحدكتابلىونههافقهاوقد،اة!نمؤعدةكقب!امادتهأنعلىتدلا)-ةر

ميا.2إوعزرا

اسة:اي!روغناس

قضاة)قارنعصرالم!كأوللىألف،إلهيخاوصاتالتىلتهحالىا)قضاةسنر

ا.لتارععالىبالإءتادوذالمث(21:25و18:31و17:6و،1:21

.وىلشةاملإ!لهوا

لىالأولصوئيلسفرءنالاولا)صبعالإصحا-اتكانتالأسلولى

سصفرإ)ىالإصحاحاتهذ.-!مأن-رمهأسcقرؤىثم،القضاة!مهمر

الملكية.ونثأةحموفيلسفربينالوثيقةيصلةحموئيل

04.و006صصنتىبينركاناسةاهذأجمعكازبآخرأنا)با-ثونوبر-ح

.لادالمهقبل
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نجبئ:لناصاا-فوافبز

صو"ءليظرن)الةضاةسصفرإ)ىيمالقدا)ممدقالمتأخرةالأسفار!ض-صير

لىإيثير36-601:34ومزامير،9:53مضاةإلىصمير11:12ز،الثا

9:9وهوشع،7:22ةقضالع!!يثير9:3إشحياو،31-2:11قضا

يمتبركانا)قضاةس!رأنعلىدلوءو(ذ)كوتير91إص!احتضاةإلىيئ!ير

المةدسة.الأسةإرمن

-كونالمدينةلأن،وذلكص-ينالمدنا!ضفتحيذكرأدكا!بانونلا-ظ

.الاولالفضحبمد!ا-راستردتفد

قضاة)مثلاموضوعيةبطريقةخلاقللاالخالفةباطوادثقىيأالسفروكاتب

3:16-23)

منالموسوىاله!سبمدظهر!ابوضوحتبينمتفاوتةفترأتالس!فرلىوفيد

لهةاوعبادة،الخلقطاط2والاوالإثمالضلالةمسالكالسلوكإلىالشمبميل

بات)لةمحهزواينظاماواختلاللفوةىوالفسادباشضنتيةفيرتااتةترفهى،اجنبية

وةثر،يمةالشراصصتمادةباول،قاضياأىزعماصتدعونفترة.و!رص4القبله

متلاحقةدوراتهىغاإا)-فرهذاوةصة.ساطةحياةلىإجوعوالى،الأعداء

ا)لتوبة.ثموالإثمانهوضواالسقوطمن
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الصبريةمن)راعوثتسهىهوأبيةامرأةاءم!نالأ!3هذاا-*رايرهل

فا(رهـأىرع

أليمالكاممهرجلةر"ل،طمبيتلىمجاعةحدهتأنهلىالتصهوتتلخص

.موآبأرضإلى،وصكايونءلونوابناهما"نممىزوجتهو-4

المودةنممى،وتتررألىوجوماتالولدانوماتبياتموامنالولدانوقئوج

كتيها،وراءوثعرفةإلىفرارهاارأةاوحمات.طمبيتقأهلهاإلىالمودة

طم.بيتإلىرافقت!افقدرأءوثأما،لجدهالىوبقهبءر!ةفقبلخها

وتدبهرت،ألثهيرح!ادموء!فطمييتإلىوراءوثنمهىوصهولكان

بيد،عوا!"إبنالهفولدت،لهوزوجتها،بوعزوهوالأفىياءاقاربهاأحدنممى

طم،يلتداودلجدوق،داودأ-لا)فبى،ومنداودأبىلبىأباصهارالذى

المسيح.ولد

أسلوبلىاقصةاهذهتتضمنوهى،حاتأص!طبمةأرالسنرهذاولى

مؤفى،هـسيط

عاطنةويظهر،أسرةأيةقتحدثقد!ة!ةصعةراعو!ثسنرويروى

ومشاكة،خدت!الىوغلصةلذاتهامنكرة،لهاومحبتهاحماتهافىوالافيزوجة

لىجلزوجةفأصبحتتقواهابسببأختارهاالدهأنالقصةوتبين.ضيقماقلها

سمدتووالدة،ممرمةزوجةإلى،واظولوالزملالفترمنوأرتةمت،فىى

ا.ولادهبأ

ا-فر:اهرف

سياصى،اتجا.لهيمونأندون؟داوديتأنسابعرضإلىاصمنرايهدف

م.ق722عالمبحدأفرأيمأرضقداودأءسةطقنثبيتاوذلك
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الفر:شاصءنم

كاتبويردثنا.متاخرعهسلىالس!فركتبأنءلىالكتابةأص!لوبيدل

يذكرو،كاالقضاةء!سف-دثتايقصمالتىاطرادثأن4مقدمةلىالسفر

كانالقضاة?سأنعلىهذاويدل(4:22)ةسبهوساصمآداودايممغتهخا

(4:7و1:9)ا)سصفرهذادون-ينانتهىتد

رغبةفيهأشقدتزءنقا)-فركقبهذاأنإلىالطاءمضذهبوقد

.الأجنبياتزوجاكمءنالتخلىقايهودا

كو"ئل.إلىكتابتهينسبالتلودولثن،ممروفغيرالسفروكاتب

منالقرنفىاثااالنصفقأىونح!هياعزرازمنقأنهعتبالظنواغلب

.إيلاداقبلاظا!حما

سفرهنناأ-ياعدوهفقد،القضاةبمصريتصلالسفرموضوعكان11و

سغريمنولم.!يةالعارالكتبكنا)سه!ينيةالزجمةفىوأعتبر.القضاة

.وعد.اليهودمبلالميلادالثاكالقرنحتىالقانونيةالإسفاربينبهممترفاراعوث

الإلئادوراعوثنشيدكاوهىءلوت"تسىا)كأالطقسيةالقرأءاتمنكضب

وكان،عندمادحبر!ا!"الأعيادقتترأوكاةت،إستيرووالجاممةفىوالمرا

اظسين.عيدقيقرأرأعوثسفر
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السنر-قسجمتموقدواحد.سفريض،همااهبرىاالأ!ل!وئيلقسفراكان

الجزءالأولاأعتبروأنهميمالتفذأ5سببوكان.ةيةالسببالترجمةقفيسفرإلى

لمكة.المهءرشعلىداودصلوسءنفىالثابدوأو،ثاولبلوتمنتهتامنه

حموئه-لولادةيخبتاريستهل4لأة،صوئيل"لإء3أص،ا-ةراهذاو!طى

ممةأولمنالسفرتسميةوصيينالهبرعندههالمفقةالطرعلىوذلك،وأعاله

الملوكسهرىسكاماا)سبحينيةاشبمةاأنإلا،مسخ!للىموضوعأوءبارةأو

فئدةسانتكاالتىهىيقةالطرءذ.وإ!نا)حتا!ضه!ونمنلاثوذ،لىوالثاالأول

أعماى!نأولونإصرفا،!ضمونهيؤدىعنوانلاعضابءطىأنأى،ءر!

نى.والثاالأولالملوكلإسم،سميتهماأيموسهيروالقديسص-وقد.للكتابعنوان

ا-فربى:اموف!وع

،ةلقضاسفرانخهىأهنحيثيبدأ،ئيلإسرايختارءنعهسانعلىاسفري!ئشملا

.الميلادقبل579إلىسنة7501سنةمنأىاودد؟خرملكينتهىوئيل!لحووهومولد

المامحانوتة!هيب!د!حمإلىحماطقيوليخناراسنرأناوددتفهمن

كيفإيةا.عاألئههنبتحيينوداودشاول:وهأإسا"يل!لمكةعلىالأولين

نأوكيف،بىبئداودنهم!وثةيمالدهفبزله،الدهأمرأويطيعأنثاولأبى

ال!صةرينهذينوى،ونملهلداوداط-ءمتقرروكذاطاعتهأظهر-كأامتحنهالده

لله.إغغاصابينوئيلاإصرتطوربينا)صلةبوضهوحبدو

إء!ائيل،لىالملكيةعصرلابتداءل4تاريخكاءلىاسفرانااصمقملولا

اطوادثقآبعويمن.التطورلهذافيكاالتارالمنهجلىوحدةيظهرانول!!ما

تقريبا.الىمانهنقرنمدىقادفرانعل!ايشملالتى

عالى:وهاإسرائيلبنىةتإةهننألا-يرلقاضيينباالأولالسفرويمملق

.وداودشاول:وءاملوعهمءنالاولينوبالملكين،وحموئيل

:أقسامثلانةإلىنقسمهأنويهن
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كوئيلومولد،الفاسديئابنيهونبأ،قاضياكانالذىطلى-بر:الأول

.(4إلى1الامحاحات)ودعوتهيلتهوز

منالامحا!ات)ومماضيانبياليكونإيا.اللهودعوةحموئيلتاريغ:الثافى

.(12اماإ5

حا!الامحاإسرائيل)4ءيوأوليمونأناللهعينهالذىشاوليختار:لثالثا

.(31إلى13من

بمديموذاعلىمل!أةيمالذىداودملكيخؤارحموئيلالثا"لىسنريتضمنو

.شاولإبئايثمبوشتقتلإمدالاسباطوءلىص،شاولموت

.أجزاءثلايةإلىالسفرهذاتفيميك!نو

الإمحاطت)شاولطتعلىوتفوقهدأودانتصارذكر:ضهن:الأول

.(09إلى؟من

ثورة،اللهأمامخطلميئتهعلىلداودحدثصالتىالاضطراباتنبأةيه:فىالثا

91(.إلى91هن)الإمحاحاتداودوعودةأبنمالومموت،دأودوهربإمنمالومأ

وأناشمد،الصادمةتربمهبمدالمكاكرسىع!ءداودتثبيتيتضمن:الثاك

.دأودمكمنالأخيرةالسنينوأصلبار،والطاعوناكمبوإ-صاءالندهـ،

2إلى02كهالإمحاطت) t).

حموئيلوتزعم،وارتقأئه،النبوىالنظامنشأةحموئيلزعامةقيتونث!

الملي.الحكمواقهيد،الأنبياءجماعة

نجص:لنااالفيية

على.لههتمدمطولالتاريخقلاكتابملخصهاحموئيلسفرىأنثكلا

مؤلنها.يذكر!الاصملتتلفةنصوص

!وئيلفىيقول،مضىعصرنهعلىأوسلمانداودعهسعنتباءايمبرو

(هة;يالتارالكتب-.م)
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لملوكصقلعصارتلذلك،سقلعاليومذلكفىأخيشفأعطاه"27:6الأول

مرورقدطويلةفترة"ناككانتالسفرعندكتابةأنهأى،اليومهذاإلىيهوذا

املكة.اتقسيممحند

،الميلادقيل075و.!8سنتىبينتقريبايقع،المفر-%ليفأنويظهر

الاتية:الفصوصالمؤلفواستخدم

.(الأولحموئيلق49-اللامحاحاتوشاولحموئيلتاريخ-ا

ا)ثافى.حموئيلىإلى15الأول!وئيلمنللامحاحاتداودناربخ-2

الأولالأياماخبار)و؟دناثانا)نبيانأغ!اثم،فىكتابتهاحموئيلبدأوالتى

ممتوبةهىوالأ-يرةالأولىالملكداودوأمور"يقول(27:24،92:92

كا.ألىافىجادوأ-بارالةيثان.لاوأخبارالىافىحموئيلأخبارسفرلى

استخدمهوالذى89:افىالثاصوئيلفىذكر.جاءالذىياثرسنر-3

.01:13بثموع

السنر:مولف

والتقليد،التحقيقوجهعلىممروفغيرفهوالسفريئهذيئكاتبأما

حمو"ءلأنالطاءبمنىويذهب،حموئيلإلىاليهماتأينسبالةلمودjالهودى

هتهرريئأكلاهاالنإيينوجادثان.لاوأنالأولىامحاحايئوالمثرالأربمةكتب

المراجعأنالمرجحو!ن.92:92،03الثائالأياماتارفىماجاءعلىذلكق

.الأنبياءهؤلاءتلاميذأحدهن!نلاسفرينالنهائى

منفيهالما،ودويكهاو!تيميشوناطوأدثكانوامدوفىأنالملاءويؤكد

المحتلفة.الشخصياتافعالومنالمستمدالنضىوالمرضلئخص!ياتحىتصوبر
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أبع،والىبالتالثوسيا،سفريئإلىالملوكسفرأ)سبمينيةا)شبم"ة-مت

اثافى.واالأولالم!كالسبحينيةالترجمةقعاكماأطلقحموئيلسفرىلأن

عند.اةخهىالذىعالتاريتتبعأنأرادالمؤلفأنادفرمسكت!لمنوبتفهح

بدأنه.مستقلصهفرالملوكأنتبينوملوكحموئيومقارنة،كوئيل

سدةمخ!و)الأخيرةداودملكسنىبيناشاالمدةتارعالملوكسفرويمالج

يهوياكيقلاطلاقويةتهيانم،.ق586سفةقأورشص،يموستوطلمم.ق098

.م.ق61!سنةفىبابلملكعيدوخأويليدعن،الحمجنمن

بدولا،قروناربمةمنأءثرالسفرانهذانيتناولهاالتىالفترةفت!ون

كان،حوادثهماجمعأوتأليفهماوأن،التارعهذابمدإلاةغلم!تابتهماأن

عليهشتملانماكلقالاعتاد.وكانطويلبوةتةي!هاهدونماهوحدوثبمد

بقة.ساهنكتبأخذقدأخبارهن

الظاهرونفالا!ثىخاص،الملوكسفرىيسميانيئالسنرهذينأنهنغموبالى

.الأنبياءهنمفيهما

موسياسةرجال!مظعط،وضعالممرهذاقالأنبياءلمهمةوقدكان

أنهماكتباتذكرناإذايئالسفرفىجاءفممايمكنو.والآدابالمديئ!ملون

حفظمههخهمأساسكانالق،الأةبياءنظروجهةمنآخرطإلىأولهمامن

تءالدةخم!تهم،كاكانتالأوثانعبادةإلىالقوىالابحا.ضهديهو.نةديا

المماهلة،وسوءواظلاعةوالطمعالظممصيرعلىوالتدليل،وتهسيرهاالثرةمة

اللهسبعلقءاهديئ،اظوتتمرتلاضجاعةقءذاب!الأنبياءنادومد

والن!مب.الملوكرذائللمتاومة
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النص:عفمصلى

:أمسامثلاثةإلىيرزئيهالسفرتضيمي!محن

خلافةأخباروتتضمن،11إلى1الاسحاحاتءنأولملوك:اولا

وببين.ابدقبل929سنةإلىم.ق759سنةءنداودلأبيهسا؟).،

جاوسكيفيةتشرحمقدمةب!ثابةوهمالدأودالأخيرةالأيامالأولانإلاصمحأحأن

منحأتالامحاق.فالثاصوئهليلهفرتفزأثضهاتتبرو،ا)ءرشءلى!ان-!

بالأءيرة،وزواجهاستخدا!!اوكيفيةسلمانحكةعنتتحدثالماصرإلىإلئا).ث

وبيان،صبداملكمعحيرامعلاقتهوثرح13ونظاكلإعتهووصهف،!ةسالمه

سبأ،مدكةوزيارة،ملكهلنظاموتفصيل،الهيكلوبخا!4شيدهاا)قللباف

وعبادةالىوجاتتمددوءىالمملكةسقوطوأسباب،ومجدهسلمانوئروة

،وتتمرداظارجوقالداخلقالأعداءعليهويت!مر،المقابعليهفيحلالأوهإن

سلمانفيهيمزلانقلابايحدثأنئرالثااماميراولويح!،-"!نياوسورأدوم

.سا؟نموررثم،مهسإلىيلجأويفشلولكنه،عرشهعلىليجلى

أولكماوالاسحاحاتمنو!وذاأشلإصلممامحقالمتزأ.نيخاكأر:نياثا

سنةإلى.م.ق929سنةهنأى،17الاءحاحثانىملوكإلى12الا!حاح

يبا.تقرالميلادقهل372

ينفرد،علم!تينإلطإماممةامامنةاأصهبابعنالاصهحاحاتهذ.و!تحدث

(م.ق48هـ053)أمحبهور،لشمالابممدكةلاد(511لقي909-929)بمامير

الذهبمنلمجلينصتحالذىيربحامخطيةيحمثم.الجئوبقيهوذا؟ملكة

فيواجبتاتقار،المملكتينبينطويلءداءدو".إيلوبيتدانفىلطبادتهما

05)!وذا4!يهوشماةاطبئيهورام Atr - 0Aبنتعثلياءن(الميلادل

854)ائصإ!إس"لمكخاب - Ayrا)نبه!ن:وثاط(م.ق
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ياهواأيامفىلم!تينالمهبينجديدمناظلافودب،وا)يشعإليا

أأخذت738سنةوق،ذايموب!!لكهميلاإسكة!ععلاقةوةطع(م.ق284)

لمناصرثصروحا.أشورملكاخألىةلاسرةلاتلةيةا؟زدعا"ةليقإءسممدكة

ملكصر-ونخلينةقضىم.ق722عاموق،السامرةأسررهلكايرابم

الشمب،وسبىأض!ورإلىالسامرة!طت722سنةوفى،إسائيل!دحةعلىأشور

-سين.1tا)يمودءللهحل-رر!دااشهيونالأشوروءل،أشورإلى

ثافى!لوكالأمحاحات)البا!لىادىءصرإلىيهوذامماكةعتار:ثالثا

.(35إلى18من

،يهوذاقثانالاوعبادةودخول،داودأصرةحكمعنايةمحاطتقىور؟تو

مصفروجدبوشيامحمهنعثرةالثاءخةالسنةوفى.وارمياأضحياا)ند!نونشاط

،(قم621-622)وتفييرفىالماقوكطياعملاحوفياهه،ألىببيتقيمةالشر

قبل906سنةصصروفرعوننحافيه!انتصهرالتىءررومحركةقوشياسقوط

،م.ق795سنةأبو-رزناءريدعلىبابلإلىوأس-"يهوياكينسبى،الميلاد

ة؟نوبمملكلونهامةأورسليمتدمير،نبوخذناعرتديهوذاطكصدقيأقيام

أرضقاليهودمناقىمنعلىحاكا-دلياتميين،م.ق587سنةسيففى

الجديدبابلهلكأطلق،مصرإلىايهودامنبتىمنلمجرة،جدلياقتل،يهوذا

.(561سنة)عاها37سجنهبدبادشله4وعاالسجنمنيهوياكينصراح

الإيمانةينؤالحسورةق،ا)هاريخو،ختتمثلبجزئيه.الوكاص!ةرففى

قوىفيهتضمثلاكىبحلولا!ياةالازلىالأعلىالمصدريهو.عبادةبين،وا؟-ود

ذكرهايمحىولهذاالاوثانوتمبدألثهعنتنحرفاصرائيلفماع4.اطبيحةا

،أمناءملوك"هضلهاجأ-اشاي!وذاعلمكةأنؤىيانما،سفواطياةءن

نهادتcبابلقنفيهاأثناءقخيانتهاعنثابت،وإيمانهمعتيدتهمعندافموا

خا.حيادتقيررو

هذابالتنصيلويصفالأنيياء:اطيظهرأنيئالسفركاتبحرصولذلك
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فىثا)ملوكاسرا"هلزوألأسباب!وغيرهاالأوئانعبادةأنعلىليدللالنشاط

ثرء.يها.ءلىدليل،دأودأءسةوجودأنوأثبت،(17الأمحاح

هنذلكنتهين،بتهقصتاكأةلمنةلح-ادراستمانيئا-ةراأنكافيوظاهر

ملوكوبين28-9:26أولم!كبيننجد.ما4.لمت!ررةةصموصبمفى

.92:13أولملوكوببن9:26!!ثاوملوك01:19أول

أحدالواصمسصاءلىاط!مولى،بةاكتااأسلوبلىاختلافآفيدوكذلث

الاتية.بالمصادرأستمان4أأ.ونلاصظا)-فرثنمنمختلضةموا!عق

.سايمأنأمورسفروتسميه(11:14أولملوك)سلمانيختار-1

الأيامأخبارسفر4يسههو(41:92أولملوك)يهوذاماوكيختار-2

.وروضهععشرش-4لىعدهأخذومد،!وذالملوك

أخبارسنريمميهو،(41:91أولملوك)ائلإ!سملوكيختار-3

ضع.مهعشرسبمةلىعنهأ-ذوةد،إسائيلإ،وكالايام

بماور،(3:،أولملوك)صءلمونيدونهاالىسميةلياتهذ.اطونتكا

ئم،المحفوظةالملوكسجلاتصنء-ةقاةالماوكسةراسجل!االتىالأخبارإنت

وغيرها.وا)"صعلياإثلءالانبياأ-هـار)يماإابةت

شوالتزامن"طريةعلىالمملكتينيختار!صردلىتةاسقاالسةرينلىو.ءس

إسمهذكرأخرهلكإلىإصرائيلملوكعنيتحدثثميهوذاملوك-إريخيسرد

.وهكذأيهوذاملوكذكرإلىيهودثم،ي!وذامن

المملكتينقصةوسارداالتاريخىأساوبهمنسقاهذاصال!تبتناول

ا)ئالطرائقعن،بيانايتدمأنتبال!هدفوكان.واحدةقصةلى-لمسلة

ولهذا.لامئصمبالسياءىيخاقريسردأنيقصدوا،التاريخءلىادينفيهامغلب

شالناعر،معآخابحربمثلالهامةاطوادثبمضأغفلأنهمثلانلاحظ

الملكب!سلكمبائرةعلاقةلهاتكنلمأى،ةيمةذاتنظر.لىتكنألأنها
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السياصىقوخلاصهالثافىيربحامحروبعلىقملإقهوأوجز.الثهتجا.والشمب

لان،وحزقيااضابمثلاخرينملوكسيرةفىأسهبمما،عباراتبضمة

الديفية.النا-هةمنوزنهالها،ن،سيئةأوعتاطةسواءكانت،أمالهم

الاقى:المشجعلىالتاريخىأسلوبهتبال!واتبع

لفلان..السنةف"(\:17ثائملوك)الاتيةفةبالصبالملكبذكريبدأ

..السنةفى"كااو...مدةائيلإسءلىالساهرةفىفلانهلك...يهوذاملك

وملك،ملاثحينسنة..ابئوكانيهوذاملكةلانملاث..إصائيلهلكلفلان

(18:9ثائملوك!كا...أ!4واصم،أورشايمفيسنة..

..أموروبقية":الاتىالو-"علىتاربخهذكر"مدالمائيةالصينةوكانت

ثم،(إسرائيل)جهوذالملوكالأيامأخبارسفرفىممتوبةسأما،مملالتى

،إصوائيل(دلوكاباثه)معداودءدينةابائهقهعودفنإلائههع...اضطجع

.(14:92و16:02ثائملوك)"عنهعوضا1،طه000وملك

عيقلىالثروممل:هثلافهمولوسيرتهملكصحياةيقيمادكاتبوكان

ملوك)،اوبعينلىمستقيمهوهاوعل"أو17:2ثافىملوك)،الىب

:(59:3فافا

بى:للسفرالناءنجب!بزالة

باكينيهوءساحإطلاق!الملوك.سنرذكرفاالقالاحداثاخركاةت

ي!موياكينذكرويأتى،(25:37ثائملوك)م.ق561عامال!جنمن

24:هاثائاالملوكسفرهن24الأمحاحق(895سنة)يهوبافيمموتبمناسبة

عنتتحدثالتى(03-25:27ثافىملوك)الفقرةفإذاكانت.ءلىوها

!طونأنالمرجحهنفإنه،ادفرإلىبمدفيماأضميفتقديهوياكينصراحإطلاق

يد.علىأورشايختدهيرسنةوسمباضرة587سنةبمدألفقدالملوكسفر

ناصر.نبوخذ
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كثيرأخذوقد،ا)نيأرمياإلىاملوكاسفرىبة!تااي!ودقيالهدالتقاوتزو

يجديةالفوومادتهار"يالاصهلموبوالدارس.الىأىبهذاالمسيحيينالهلماءمن

+سدانجدوكذلك،يةايفوهومادتالملوكسنرأصطوبوبينب!نهاوامحاتئابها

سفرىقبرد!ارمياذكرأنونلاحظ.ارمياعاعرهااكىالحوادثمفصلا

.سالمههذاقشأنلهكانأرمياأنمع،منالأنبياءغيرهوذكر،الملوك

كامةحيثفلسطينثغتمدالملوكسفر!تابةت!ونأنالمرجحومن

السبى.أيامإلباقتدكقبتدكونوقد،الأحدأث

الأصداثببمضتنو.منهاالتىكثمفالآثاربمضأنكرالذيصتحقومما

عنبتحدثالكرنكممبدقمقشمنها:الملوكسنرىقوردتالتىوالملوك

عدةذكروقدالميلادمبل9ه3سنةوسوريافلسطينكلالأولشيشنقانتصار

النةوق"4:35،26؟الأولالملوكصفرويقول،فتحهافلسطيفيةمدن

طتخزائنوأخذ،أورشايمإلىمصرملأثساصمقصمدرحبماملللكاظامسة

القاكهبأتراسجميعوأخذ،ثىءوأخذص،المكلتوخزائنالىب

."سلمانعلها

(082-985)اكالثشلمنصرأقامهامسلةعلىياهوالملكذكروبء

الجزية.)4دفمواالذيئالم!ك،ئمةكن

اللولى:ضرىفىالخرعمبمالنفو

السنةوكانت.يهوذاوقإءس،ديلقبهايرصبالشم!سيةالسنةكانت

اكتوبر()تشريئأولاظريفقالمملكتينتبدأقالسياسيةأوالمدنية

.الميلادمبل587سنةضليمأور-رابحقهـذلك

بشيرالسدةفيهتبدأالذى،البابلىالتقوبماستخدمم.ق587سنةوفى

.(مارس)نيسان
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الطريقةكانتفقد،الملكحكمسنىحسابفىاستملمتالتىالطريقةأما

منالملأثطكمالاولىا)سنةحسابطربتةوى،وبابلأشورقسادتالق

عليهايجلسالتىالسنةوكانت،المرشعلىجلوسهتلىالقالجديدةا)ص!نةأول

السابق.الملكحكمسكأمنتمد

39سنةومن rمملكتىمنصاستخدمتم.ق587سنةإلىم.ق

السئةحسابوهى،مصرقشاشاكانالذىاطسابطرضةوالجنوبالثمال

44.حسنىمن،فيماماتالقوالصنةالمرشالملكةيهاتولىالتى

ناأءتبارفىنضعأنيجبولهذا،بليةالباالطريقةاليهوداسةخدما)-يبمدو

الطريقتين.أىلاستممالبالفسبةإلركاحكمسنىاختلاف
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فىوا)ثالأولالأياماسهفرأ

جزءيئ.ألىالسبمينيةالترجمةقسمتهوتد،وأحدسهرالأصللىهما

بلى،اسبىالباامنالمود.إلىاظلية"ابتداءمنيخالتارذكرالسنرانيشملو

ا!كل.بناءبإعادة38.سنةوأمركورش

وسلمانداودعهسويذكر،أنسابئمبقواالقديمسالمها)سفرويعالج

.يهوذابممدكةالملوكعصرىوقي،الدثنبالنا-هةقفصيلا)ةمنبمىء

رثيسية:أجزاءثلائةإلىالسنرموصوعات-"-يميمكنو

هنأنسابجداولوهى9إلىا!نتالاصحاحاالأولمالأياأخبار-أولا

.شصاولإلىدما

دأود،عتاروفيها92إلى01منالاصمحاحاتالاولالأيامأ-بأر-نياثا

اةلسطنييناعلىداودوأنتصار.أورشايمإلىالصهدبوتتاونقل،شاولوءوت

الكنهةوتقسيم،الهيكللبناءوالا-ضحداد،امهونيينوايينوا)-وربيينوا)ئرا

والمسكريين،ادنيينابالموظفينوجداول،والبوأبينإسبشينوايينواللاو

و!وت

بداء،ساهمانعصر:9إلى1هنألاصحاحاتفىالثاالأيامأخبار-ثا)ثا

ونهايته.سايمانمحم،الهيكل

بل،بأصهيإلى!وذامملكةتارع.الثلاثينالما:هـإلىهنوالاصحاحات

.بالمودةاديليملودبالطحوأهركور!نن

،والملوكحموئيلنصمعجنبإلى-نبايسيرالأيامأخبارنصفإنوبالجلة

ال!خموفى،عالتارإظهارةصدالأيامأخبارءؤلفلأن،ءخهمابتقلولكنه

اظصائمىمنرزا5ويتشحالسياصىعبالتارنمنىوالملوكصموئعلمولفأما

-تالانية
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.أتوالترارواللصوصراالانسابنوائمذكر-ا

.داودأسة-إرعوعلى،بهوذامملكةعتارعلىالمؤلفاقتصار-2

الدقيقةوالةوائمبالماقوسالمتصلونظامهأورئمليمبهيكلهغ3-1

،02-6:23الأولالأيامأخبار)وا)بوابينوالمسبحإنواللاويين4الكهة

مثلالصاطينالملوكبالتفصيلوذكر.(16-اt:8الثافىالأياموأخبار

أخبار)ويهوشافاط(16إلى49منالاصحاحأتالثافىالأيامأخبار)اأس

الاصحا-اتفىلثاالأياماأخبارقيا)(وحز02إلى17هنحاتالاس!فىالثاالأبام

وأبرز.(03،،3ا،صحاحان1فىالناالأيامأخبار)ويوثميا(32إلى92هن

وعبادةداودأ-طاءعنوتفاضىالهيكلببناءيمملقفماوسالماندأود-سنات

للاءوثان.ساجمان

قيولم.والقوميةالدينيةالناحيتينإضاهارقصدا10المؤلفأنوواضح

الدبنى.فيهأتارإلىوجههالذىبالقدر!وذالمملكةالسياءىيخلتاربا

و!فبى:الفرص!مار!

الافسابجداولأخذأنهفنجد.مختلفةونبوأتيرء"تأرمصادرالسفراستضدم

.(2:2إلى9احالاعهنلأولاميالأارأتبا)ينحلاواةاسفرهن

أخرىمصادرومن،ب!ئموعومناظروجمن9:44إلى2:3هنأخذكا

!مروفة.غير

معفقرة54-والىقحرفيأا-ةرانصيمةقاعدأفصالهاثرالا-حاحو.ن

فهلكا!وسيرتهأخلاقهناحيةهنهلككلقيم؟،والملوكص!وئيلأسفار

الم!ك.سفر

:وسمصادر.بمضأسماءالمولفويذكر

.(16:11فىالثاالأيامأخبار)وإسرائيلليهوذاالملوكسفر-ا
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.(27:7فىالةاالأيامأخبار)ويهوذائيلاإصرماوكسنر-2

.(23:18فىالثامباأيةأتبار)يلاهإسرهاوكأ-بار-3

24الأولالأيامأخبار)داودالملكامالأأخبار-4 : rv).

،والتىاملوكسجلاتكانتأنهاإلينايخبلالتىالمصادرهد.إلىوبالإضافة

هوئيلصمثلالأنبياهأسفارمراتعدةلفاؤاذكر،الملوكسفرمخهاءؤلفاستقى

فى.-نابئوياهوالثصيلو.لىوأ-ياإشههاوووعدوشمياوجادوناثان

.عدوالنبىاشمدر13:22فىالثاالأيامأصبارسةريدبهرو

يوشيا،قهراثىلها):ىيا4إرأن35:02ا)ثانىالأيأمأخباروذكر

.المرأذىهذ.إ)يلاتصل!ودءن

ءنها.أسبابلمدةوذلك،السبىبررفيقعالممفرتدويئيختارأما

زربابلنسلبسلسلةt-3:99الأولالاياماخبارسفرأتى-أولا

والزجمةاسبمينيةاالترجمةمثلالنصوعىبهفىفىونجد،الادساطيلإلى

.ثساطادىا؟يلإلى-لبابلزرورلالإطةنيةالسريا

علىتليمالتةووعنالنةودعنتب-يراتبهضالسةرفىوردت-نيا!ا

ا)فرسماكةرأركورشوكذلك،افار،ىاأطكمتحتيه5اليهودعصركان

(23و26:22الثانىالأيامأخبار)

سفرىوبينالابامأتيسارسةرى!نافرداتواالأهـ!بذنصابه-ثألثا

فىميا.وعزرا

،م(.ق3052-00)نىناليولمصراأولالىلسفرعمضف،اأنءالطابمضيذهبو

الأيامأتبارفىوردماوعلى،النسلتسلسلامتدادعلىذلاثقويمثمدون

عدهـأنعلىيدلوهذاء!أرسملكأنهعلىجمرعورثىمن36:22الئانى

ذ!رلماقائماالفرسمحا3لوكانبأنهيذهبونلأ!م.افضهىمدكانا)فرس
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.سروفغيرالسنروكاتبفةطلإ!"يدبهربل،ظركطملكأنهعلىكررضى

!بتوافقاهناكإنالحاءاويرى،عزراإلىا)-فرسبكضابةا)!ودىوالتقليد

بنفسالثانىالأيامأخبارسفركىوية،ا)صفرأوردهاا)قوالاراءعزرااراء

بأنالدليلإقاتفىلايمفى4هذاكاولكن،عزراسفربهايبتدىءالتىالفقرة

آخرقادفركتبأنتؤيدبهرناهاالتىالأسبابولملادفر.هركا!بعزرا

الفاريى.سالمه

WIيز , iJIنجبى:ناس

تعمداهناكإن،وقالوايح!يةا)تارا)ناحيةمنلاصةريقد!ا)مالاءإمضوجه

الملوكسفرلأنوذلك،الماوكسفرفىماجاءعنالفرأوردهاالتىفىالاختلافاور

بينما،بعدعرففدالخسةوءى4لأسفارال!ا!سيةالناحيةتقنينبمنأ،ألفحين

عصرمثذلاطتوس"بالنسبالدةيتةيماتالثسمرفالأيامأتبارسنركانكاتب

.وسا؟نداود

كتبنماإ،الشراعتثبيتفى،الأيامأخهارjوردماأنصإلىيذهبونو

ئع.ايشرإوسوىاالأ-لعلىليللكدصتأخرعصرفى

سخمها:الادلةبهمضالرأىهذاعلىالحالاءإمضدشو

وبنو8:518نىالثاسهوئيلبيننجد.ماغيريحةعرإخةلاظتءناكليس

ببنالأولينداودوبنو!18:17الأولامالأأخباروببن"داودكانواك!نة

الموفانين.منكباركااىالملا!يدى

ب!وظفين(يةبالمبر)كومة-ل!ظةترجمةيهن،الأولالةصفىأنهوالواقع

كافية،يةعناإ)ليهتو-4لمالايامأخبار)!مةرىالمبرىوالة!ى.بافظةك!ةلا

إلىيرجعالأخطاههذهكثر.وأالا-رىالأ-ةإرفىبح!ده!الاالإخطاءمنففيه
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الأختلاتطدةولايمون.الأمماءوبطريتةكتابةبالأرقامويتملق،انساخاغفلة

الشكل.قلهمثابهآخرم!نحرفإبدالقإلا

وذك،عنهاأخذالتىالمصادرلنصوصمطابمثهعدمفىالنصبظهروةد

لتفاصههلذكر.أواطوادثلبمضالأيامأخبارسنرهؤلفإختصارهنناتج

أض!افههاكئروأ،الوكاسنركانبيسفملهلم،اترمصدرمنأتافها

.والمبادةوالكهنةبالهيكليتصل
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ومحمياءزراسفرأ

،عزراسفريرس!هىواحداسفراالأصل!طونانفىوكأمياعزراسفراكان

السبحينية.الترش"فىسفريئإلىفصلاومد

منص-لتمدةتفصيليةأات،يمياالسبىمنالثمبءودة،السفرانلناويسرد

بهاأممالتىية4السويبينان.القوائممنمجموضةفىوذلك،الىمميهالسصلات

الدفي.وا)!رتيبادياسىامالنفاونحمياعزرا

هنارض!معلىود3نالأيامأخباربسنرىوثيتاامصالاالسنرانوثتصل

تحتيقإظ"رإلىالسنرانويهدف.بذاتهمستةلمنهماسفرفانصذلك

يخية.االعارالأحداثثناياءنالنبوات

كتابيضمهمكانون!مياوعزراالأيامأخبارأسغارأنالظنعلىويةلمب

الاصل.فىواحد

الفر:مف!صلى

تسمين:هنعزراسفريت!ون

عصركورشفىأورشلمهيكلبناءوإعادةايهوداعودةأخبار:الأول

.(6إلى1منتحاايةصحا)لالأواودار

الميلادقبل538سنةفارسملككورشاستيلاءالجزءهذافىعزرابذكر

بناءوإعادة،فلسطينإلىالسبىيهوديمودةأصهدر.الذىوالأمر،بابلعلى

ثم،الميلادقبل86.سئةأورشلمسقوطبمدتربقدكانالذى،الهيكل

ضيثبصرزعامةنحتفلسطينإلىايهوداهنع!ددكبيررجوععنمثحدث

الهيكل،ندهـهنخذبنونهب!االتىالمقدسةالانيةممهحملوعيف،يهوذارميى

زعامةقيتعادواالذيئبأسماءقوائمعزرا.وثصرداليمكورشبردهاأمرومد

http://kotob.has.it



-84-

،وغضبالمذعبنواالسابمالسمهرمسقسهل.وقالكهنةيئوعكبيرومه"زربابل

.البناءأعالفتفتوة،البناءومفوحاولواجيراخهم

لتملماتوطوعا،الميلادقبل.3rسنةأى،الاولاطكمدالىنيةالئاوفىالسنة

رالبناءوتم،البناءأمحالويشوعزربابلاستأنف،وربهرياح!!االنبيين

.داراحكمهنصادسةا)أ)سنة

أورشطيم،إلىعزرازعامةقيثاديمناخرفوجءودةخبر:الثافى

.(01إلى7منالامحاحات)مرسىشريمة-صمبعلىالدينيةإصملاحاتو

ملكتحشستاارح!ممنا)صصابمةادنةفىالهمودالةوجمنءذاعودةكان

.الميلادقبل4893سهأىفارص

إقدسة.1الانيةهـمضممهحاملاويمود،موصىشرثهةتنفيذفىعزراصرع

،الا"خرىالاممهنزوجاتلأنفسهماتخذواتدا)يهودأنعزرارأى11و

أبطلو!ذاالثعريصةهذالمنامضةالأجنبياتزوجاغمعنيتخلواأنأ.رم

.الختاطارواج

:أجزاءثلاثةإلى3فينضنحميا-فرأما

س!نها،وبؤسأورشليمقالسيئةاطالةعنافي-اء.محمياتلةى:الاول

،البلاطموظفىمنوكان،أورشليمإلىبالهودةلهيأذنبأنالملكإلىوتوسل

وضرع.أرتحثسستاح!ممنالثهـيئمنةا)قإ)حماةليصل،الملكلهويأذن

أعدائهمقاومةمنارغمعلىوذلك،يوما52لىفةالمدسوربناءفىفيهيا

.(7إلىامنالأعصاحات)

اكمبعلىمساهعبمةالشرتلاوةو،الديديةنحهياوعزرااص!لاحات:فىالثا

الئه،هعالمهدتج!ديدو،فيعلايا.ا)شمبواعتراف،اظالاعيد،السابماكصهرق

،موائمايهوديةاالمدنبمضوضيمأورس!نءممابائمموا.الىواجلإلاجندإتومنع

عثر(فىالثاإلىالثاءنتمنحابل)الأ-حابازرمعرجموايئالذللاوثبئوالكهنةيا
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ةلحتىعشرةامدةعلىأورشليمنابامرزأوواليا2مياتح!صسهستاارولى:كالثا

قو،شسسقاارقيطكموالثلاثيطالئانيةالسنةفىالملكبلاطإلىعادثم،سدة

خبرها،إليهولماغى،جديدمنتدبديمةا)ةالفسادعواملبدأتغيابهأثناء

فوجه،أخرىمرةالسلطةمقاليدإليهوالقيت،المودةقئانيةالملكاستاذن

،لأصنبياتبااجالىوومنع،دبتايومتجارالإومنع،لفساداأسبابلةإزاقطهنشا

.ثانبإصملاحقامثم

م.ق413سنةحوالىفارسبلادإلطهذابدعادنحمياأنويفان

.هناكوترلى

ليسالأحداثزمنتحديدولكن،ا)صفرينمضمونفىالوضوحويظمر

يخلقانالنصفىوالاضطراب،الختلفةالمصادر.يناظلطلأن،المسيرءن

بالتاريخ.يتحلقمامهمق-موبات

الزمنية.الناحيةتفسرأنزاولمخملفةفروضوهناك

ضنا:تمترالتىالأساسيةءاتةواله

"لإثهىهلأفلسطينإلىا)سبىهنعادتالتىالفعاتكانت-ع!

فمتين؟أوددفع

فلسعاينإلىالسبىمنفريقءزرامعرجعلارقىخسستاالسابمةالسنةق

زعاء"تحتفريقعودةخبر!1:8)عزراقوباه،(9-7:1عزرا)

بل.بازرمععادلفرثق(ذكر2ة2)عزراولى6ضيثب!س

وأأصسينيحملواحدشخسوزربابلشيفهمرأناملاءابعفىظنوتد

الواقعقهاالأخيرينالفريمينوأن،مساعدلهالباوزرالرئيسشيماسبءسكانأن

.ثلاثكانتالدفعأنيرجحونالملاءأكاصودكن،واحدفريق

قو،ا)يهودهنفريقمععزرافيهرجعالذىالزمنا)-فريك!ددلم-2

(ا)ةارفي-ةا)!كتب-6م)
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تب!بريستخدم.بحد.!ا"افرساءلك"التمبيرا:اعزرايمتدم-3

.(7:11و4:6،23)عزرأأخرىياوراكاقإلمكا"

متسا-لمةتصلئنواللاوالكهنةبأسماءفىدياأوردهاالتىالقوائم-4

.2مياذكر.الذىالكهنةرئيس22(و12:01!ميا)الإسكندرء!رإلى

.الاسكادرأياموكانيدولحهو

عزرا،.نالأولوالدعىفىالثاالأيامأخهارلسنرالاخيرالنمىيتنق-5

السفرين.أص!لوببهيتشاكا

يحفلوفيميا،عزرأىسفرنصكتبلالختلفةالوثائقجمعالذىظإصنف

هوعزراأنايهودىاالتتليد.ويذهبالأيامأخبارسفرسةفالذىهوبكونأن

السنرين.كاتب

بمعقتكنوإن،2ءلياأوءزرايمفثما!اطالىوضصعهماقوالسنران

-اسة،مذكراتقلهماومتالتىاطوادثدونافهما.إليهماترجعفصوصه

ينا.بدأبينأكىلىطاأضسماقوغهماوصابنرلسةانسقالىىلسةراتبمهاكااسئخدو

.اليلادقبل03.سنةحوالىأيديناهـينالذىالنصوضعمدقيال!وصن
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السبى.منيمودوالمالذيئلايهودوقمتحادثةعلىالسةرهذايئشمل

فارصملكعهدفىالمةوقصهتهاذكرالتىالمرأةإ!سمإلىالسفرهذاويفب

جمف،المحتوممصيرهممناليهودإستيرانقذتيعامركيفوهو.يرو:لىأحشو

اي!ودقاإبادةإلىورانهامنيرىكانالتى،هامانيهيدةلموبهابأصصأبطات

.فارصكلدكة

فىبهيحظلالذىاليوريملميدالتاريخىالاسلتفسيرهوال!تابوها.ف

فىمرةلأولذكروالذى،اليهودلنجاةتذكارا(مارس)أذار01أو18يوم

.15:36الثافى11ءبيينسفر

افر:1مض!ولى

:أجزاء"بلأنةإلىالسةرr؟نة-

،فارسأسبحتملكةإلىأنالبوديةذلمنإستيرإنتةاليتضمن:الأول

.2(و1)الاصحاحانممهامردضاىمنفارسملكعليهاحصلالتىوالفائدة

.(إلىه3منالاصحاطت)اليهودلاستئصال4وحيلهاما!سا5محاولة:فىالثا

لإعدامه.المكأمرثم،هامان-يلةوإبطالإ-تير-ررخل:الثالث

الىفر.ناسغ

الاتية:اطتائقتتبرأنعلينا،النصتأليفخ-إردكحد

أورشليمعنيتحدثلاوهو،فارسفىبالامورتامعمءلىالةصتبإنكا

والجاءتالا.لامأخبارص!فرلغةتشبهافراولفة.ا!يكلعنأوفلسعاينءنأو

المدهـقأوالفارءىاله-سفىكتابتهتاريختحديديمكنو!ذا.ودانيال

.(م.ق033)بقليلالإمبراطوريةسقوطبمدحالأيةوعلى،اليونافى
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القوىالثموركلوأبقت،القوىالديئبطاجاليهـوديةاحتفظتوقد

أوطنحدوديتجاوزانعالمياندينانوالإسلامادي!يةولكن،بهاالمؤمطين

.أالعاإلى

بخ:النا

ىأ،القديمأ!سداهوكرىالهالثهباختارءنالأساسى!صدرناان

لمومات511و)بت.و-بسرهيخالتارذلدتقصا)شالمتدسةألاسفارمجهوعة

مداهاوطبمتها،-يثن4فصولهجميعقواحدسقعلىالقديما)ء!دبقدمهاالتى

بوثائقكافية.بملمتهقمدعماهبرىاالتاريخأنذلكمعالقوليمكنولكن

حصارةعىلايحرفون،قريب!دوحتىقرونعدةطوال3!النا؟نفبيما

لايعرفونأو،القديمالحهدعليهمهايقصهسوىعامةالقديمالأدفىالسرق

مادةوكان،وأىنطاقءلىممروفاالمبرىالهآريخ،كانالقايلالاغيره

المسيحى.أالمافىالديئيتينوالثقافةالتربيةموأدمن

وزمنالقدبمالهكدأصةاربكلصادرتتحلقنحتافةصماصهناكو)كن

هنتجعل،التوراةأوالأولىاظسةالأسفارولاسما،فنيفهايقةوطروضمها

.الجدلموضمما،الأقلعلىالأولىمراحلق،يينالمبرتاريخ

-قائقظلأثحوليدورالأولىالهكر!نأصولعنالتوراةتقولهوها

بة:جوهر

فسفر،النهرينبينمابلادجنوبفىالأولىالحبريةالجاعةظهورأولما

النرأتنهرقوصمدكاهأور"منإبراهيمهاجرعلإناكيفيقصالتكويئ
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.الأرضتلكالئهوعدهوكيف،فلسطينإلىترلهداكوهن،انحر!ى

ءلىباضماثادمانتهتوقد،مهسفىالم!ريينإقاء4ىالثانيةواطقيقة

بةيادةمصرمنو-رو-،مالفرأعنةأحديد

برظ!ر-لا"اوفى،فكطينإلىمهسمنألىءلةهىالئالثةواطقيقة

وأعلن،إبرأهيمذرثةبينوثينهالم!دوجدد،يهوهإاصملموصالأجداد

الثريمة.

قىكوإنه،صنههرأىعلىأيعأدوأرضماتموءىإنالىوأيةتقول

صورةفىفا-طينفىتينالهكرتفافلايةالىولناوتصور.يشوعلخليفتهفتحها

هذ.وتنسب.و-:وبهاوثهالماالمنطةةوسطإلىوجهت،اطلاتهنسلسلة

ذكرإلىأستناداالميلادقبلعشرا)ثالثالقرن!نالثالىالنمهفالىالأحداث

-شمد-4أثرأدلةإلى،(!نصإ-)ةةاحإنءراةرعوناأقامهنصبعلىئيلأصرا

.صة4اخااا)نقطبه!!والمثاكلبهضهناو-دزاوإن،المدنبمضبتدميمار

أيظ.ائيلإ-سأهال!وا)ةدطبةهةالمدنبمضتحفرعونأنالنصويذكر

منهاأقدمجماعةدؤ!أوالتوراةفىعرةتا)ئفيلإسراهةايقصد"لولكن

إسرائيل؟تسمىكانت

عنيففضح-كة)أمبرىالتفلغلحركةتكونأنالضرورىمنوليس

لبدوا"نمو،الجددنالقاد.وءملاوزد.ا)سالىلتغافلبامنهانبجاتم؟اةر،لاغير

إلىالقديمة-ثأ!مءنوأنتقلوأ،ةصميئماسيمايدةالجدليئتهموبينألفسهمبين

يقه.وناأو؟ول!نهم؟مهينةدبم4اأتوطتووقد.المستقرةأعه"الىرالحياة

بمد.يفتحوهاأكفيرةاضىأرتفمنتوكا،يفيةالرالمناطقفىخاعمة

نبالكنمانيينوالجاعاتجماإلى،وجدواالجددالقادمينأنأ!تملوهن

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



-69-

جديدن4ا)قديمالفاةسعاد4موبعندودكن؟ر5إزداساجمانء!دخلال

شطريئ.المملكةوشطر

ثصر،قالمدكيةوةقنف!ا-يفأيةالبدويينا)ءكر-قاليدأنإلىهذأ

بمائيلم!-نثفلإصراحملهمناصلاأصأ؟ةتالمل!ةأنمنالرغمفملى

قل-مر4الاستقلالأطء4الديمقرأهلم!اروحنت،كالدصرقالىيا-تالميدأنفى

دأ-كزأوجروا،الدينيةا)سلطةممارضواسفانوةد.م!االوتأالملكية

نأساوليلبثأو.الجةوبوااكحمأل؟ناؤيةصانبإلىأخرى؟فائيةالدولة

.بهد.داودومجىء)سقوطهالأساسىالسببهوءذاو؟ن،با)عهةاصطدم

فاتيما،الأكبرال!هنوسلطةالدينيةيةالمركز-و-وسليماندأودأ!ركو-بى

نأوذاث،الأءوالءذ.مثلق2،داوالأباطر-الملوكيتإمماالتىالسيا-4

وجاهدا،5لاطثماكبرالأا)-!هنوأطقا،الديئعلى"حماي!ها"بطا

الدولة.إداراتهنإدأرةالدينية4ا"ثليجملأ

سلة!:يرةعأالتارلةاوردأالذىفىالأذلكبظاهوالسهاسةهذ.فىأوكان

نصبتفا،الدولةموظقمساكالختافةبطهقات!مال!ثنةصاكفقد،لهأ-رى

الىكىالدينبينعمدعو-دث.مماالىعىوالديئالدولةعلىعندئذأهيةا)محر

ئكلءنكزأأنهعلىارينإلىيضظرونالذيئكانرالأولئكالدينيةوالامال

هذهلسانالممل!كةانقسامد"الأنبياء؟نو،ممارضةإلىالتوقىوظور.جامد

على-خطمنالناسبهيشمرلماكانتاقائيمامظهرابمنالأنبيافقيام.الممارضة

اتمسكإلىيدعونالأنبياءوكان.الدينءلىالملمالحمةرض!االتىالصورة

تنتعىالتىيخالتارا)فلسة""ئلكإناديناأوأئلهنو!نوا،ديمةالةلأفكار،1

إنتسامتبعالذىالسصاصىالاضمحلألأنرأوامدالهبرى.الدينجوهرإلى

الماءى.-مبهعلىأدنهسخطأفىهوالمما-كأ
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ويمكن.م.ق0201عامصوالىإثاولالموحد-المما-كأتاريخويبدأ

فىوالفشل،ا)قضا-ءصرظروففىالنباحهـطبمتهمهيئا؟نأة"ءتيقالأن

وحالىمنحظها،طاغيةمتهورةا"ءارثخصيةفقدكان"الملوكءصرأحوال

فىأئم!رتوفيةموةقةقد.الحزنصصير.فىادسهووهذأ.قليلبكهاصيةالد

اكمر،الىوقادها،الفلس!طينيينصدته4زءاقيتيبماتقرالقبائلبرحتر-ء!د

الخارضةالفئاتعلىةا)-يماعنع!زهول!كن،بالما-ةذ)كعلىفكوفىء

و؟ن.سقوطهإلىوأدى،صصإطتهأوانتصاراتهتوطهيىمنتء،مما-كضهداخل

وبينبي!4هافانصداع؟-قوط"عوأملأمءنابنتهزوج،دأودمعنزاعه

الةإ-طينيينيراربوهوقتلوقد.4ا)ةوادء،نةطبقة.يىتأ4عةأبدداود

بىغرا-!ةاوأإ:طة"-دثدهنالةت!والدولة-فكاصا!نيدونيةنوافيكاالذ

ية.الهبرا)قبا"لعلىسلماان!ماويميدو،الأردن

الهرشعلىج!-4وكان،الضاخحظ،1أئيلرإءإلىداودأعادول!ن

خأضمةصضيرةدولةبقكويئبدأ-دوكان.م.ق0001-ة،-والط

،الاستقلال31-قي،ءلحوالسياسةالحربفى7kمقدرودكن،لةدطيذي

أورشايمعلىوبالاسدلاء،صاولأءصرةم!نإدرائيلعلىمدكاوأقامته

والدينى،السهايمىهركزهايد-دمنالناهضةلمحدولةصارتابرتالعهدوباشمادة

فدطينءلىالسهمارة"-اصارتآهوةتر-يه!موجهة-وتةسياسةوبسلوك

سوريا.ن!بههيرو-زبمايما"21يةأوعرالمهاعاقالمةو

4زأبل،الدولةقالسلامطةظ.محف31انفداودمةدر-محنوإ

ا)فرارإلىاضمار،صد.الثورةإص!الومأأبة،تزعم!ين،الأوقاتمنوقت

لامودةيقاتلأنذاكبمدءلميهوكان،بنف،ليضءوالأردن!روراءماإلى

فىالالودبهارتفع،ورخاءتصرعهدجملةفىعمدهكانودكن،الهرثرإك

أطياةني"راةتدو.الذهبىالعصر4!رقيإلىاللأحقة4ا)ظلالعصور
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فىودان(بيتينبرجالآنم!!ا)يةومإيلبيتمدينتىفىالقد؟ينالهي!ين

لي!ابه(باةياسغربىالقاضىتلألانه!نهاويقوم)فلسطينثهالأقصه!

الكبير،ل!يكلمخلصإنيهوذاملوكظل،الجهوبوفى.لميمأورثففوذ

فقدر؟ساجمأنعصرفىدتلتغريبةلهةاعبادةءنالنظرض!فصواو)ءص!م

وثنية.وطقوسعهاداتدخولأ-شمفىأنمعماالمملكتين

المداءدعوتهميميزوكان.الأنبياءقيامفىالسببسالأحوالكلزه

يهوهدينتلوثإلىوأدى،الما!ةء!داشهدهالذىالدينىادياء!التماور

السلطةعارصوأبذلاثو،ارثذ،بالبدعالأنبباءنددوقد.صادهوةالةديم

في+اثاءنتبيرالنإوة"ذهأنالملماءلاحظوقد.ءريحةر!?-Aيمةالما

!دء4ال-ةفىرأتالتىالىوحتالث،ا)بداوةحياةءنإوروهةايةالحصرروح

ئي.الإسسادى511-ىالخارأاLااعنمفةولاونظاهمامنكر-

دونتلازمهأنبابلإلىالسبىحىالسياسىالعبريينلتارخمدروقد

.مالح!با-"غمادانددوا،وبميم!تهتقلبااو"تاةتد،نبياءالأدعوةفكاك

لله!دوالإ-لإض،ا)-لموكأستقامةو،أصمهوتوالقلبةةاءإلىفىءوننواوكا

هـأنها(كايظنجأون)غدأأواليومالدولة4!ائبويفمرون،اللهمعالممةود

.اط!مأضلهمأنبدللهاولاءعنا)ةاسنحراتلانتيجة

-بلالتاصعالقرنفىإءمرائيلفىالكبارالأزبياءطله!ةظ!رتدو

سورةفىوردالذىإلياسإنووهوإلياس،!ل!أو)هوطي!االيةقاميخاأليلإد،

ry'0ةاتالصاوAD:منماالأ - 1 Yrوهو،%،.هقهوليا!تاميذ)وهوليشع!و

دريرجعوا)ي!ما(48كل!سورةوفى86:الأنعامعررةفىوردالذىإليح

يهوع!دفىوالقظء،(م.قnot-876حوالى)أحمابوطيةضدالفمل

81حوالى) 5 - 84 Tت!ن!لاكنو.4ثنهالىالباد-صورعلى(م.ق
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الطهور،إلىأنعادتتلهثايمةافدااظتالامحرفان،؟ؤيةفجنتاالإصلاحلمذأ

،ادكنماقال!ظمنالمقدتةالأسهاركؤةكلالأثريةانكثوفوتدلنا

أنبياة-تاةبوقد.وال!ائم،للمعبوداتالمرفيرةوال!ثيل،البخوربحوهذأ

وكافت.ومجاوهوشععاموسمالميلاد،قبلالثاهنالقرنمنتمففىجدد

مكتوبةاسفارألنايخلفاف!،لقول01متااكزأبالمملواليثاعالياهودعوة

،"الجواليئبالمنثديئ"الجددنه؟ءالأهؤلاءول!كنحمى،دعوض15عنتمبر

الأخارتلأ!فىاليناوصلتبموأءفاوبئصحونهمالداسينذروننواكالأنهم

.أسطءمزلالتىالقديمأ!هدامن

1)ئ،اساهرةاعاصهتهاحولتدورأنرأثيلممدكةحياةوكاأت

)تكون(م.قAVV-887حوالى)إصرائننملكعرىأسسها

وجهعلىبمدم!نهانمرفلاالتىقىصاهدينةبدللمد!أجديكةعاصة

وظلت.(69:14لأفىم!د)سنينسنتترصافىمل!ةدو؟ن.التحقيق

72ستةنهابختهاحتىئيلإسراءهلكةلملوكمقراا)سامرة rوسعهاوقد.م.ق

أصن!باليونانبعايها.وأطلق،قلائلبسنواتم.ق03عامبمدهيرودوس

باللاتينيةاحمهوممنىأكأطىفىألىوصااطورللامبريمماتكرالجليلةأىسبت

عهكخاءخلالبالىتتمممزدهرةا)ساهرةنتوكاذدىسبعإ"ةالقئكاولاالجايل5

وحد+،صامندهـالضاكأسورلمكال!التذإلىبهواضطرو)كن،احاب

يتباوزفم(.م.ق897-108)5حازا!وخليفضهططانءنفىدصثقميوناالآر

م.ق74غ%783)الثمافىنربأمعهدوفئ.ةلميلاإلاخةالماصالفملىملكه

الأخير.الإضمخلالىجاءنم،أمجأدهافئرأتاخزإ-را"ئلسهدت

مقاوبةقصيرببحكو4ذررتهالتبلغتفعهتمرة.نتكايةالأسوربةاطورظلامبر

علىسرجونباستيلاءأخيراإسرائيلمملكةامطلاتاطظفيهاتةلب

.م.ق722عامالسامرة
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ءصربينالتنافىفيهبقحم،إءمرائيلخضار،3يموذاالتاريخوكان

صارت،و51عزع!دفىالجدهنقصيرةةشةفه!د.النهريئمابينودول

ألىنمعلى،لأثوريةالجزتدخ(م.ق996--)727هو!ر-زء!دقيهوذأ

وكان.م.ق107عاملهاالحاعربسةخرتبقواتهنأورشلمتخليصمن

643)من!ثىعمدفىأعئفهعلىالانبهإءأصط!اد - 6,6 Aصاولةةد.،(م.ق

ولم.الأ-بيةاوزأيةا)مبادأتهن3-:يربإدصالينالأثورإلىا)ةةرب

،.(م.ق906-064)يوثإهوعهدفىذلاثضدفهلردحدثأنيلبث

م!ثددةو-دانيةإلىؤيهعاد،ء.ق2vfعامصاهلدينىباصلاحظمفقد

ا+باداتاألأزو،يمالقدءجدهإلى!وهديئوأعاد،ادتإهـ4االطقوسوثبت

كوذاضىتبقليلذلكبمدودكن.الأجنبيةا)5ء،داتهـنوغيرهاريةالأشو

جهةمنههس:الرحىشقى19يئوتتإذ.ةءسنبوخذإمبراطوريةإلى

الأولطالمرب:مرتينأورشلموثارت.أخرىجهةمناصاءدةابابلوقوة

ت.الذى(م.ق895-806)قيم!وياعهدفىم.ق؟.6ءامكانت

3ين،يراكو4وخليصبدهاعلىالهقابةوع،أءرخذنبوعقاب،4يحلأنقبل

الثامنةفىيهوباكينوكان،و!اءسهاأورشلتمعلىنمرنبوخذز-ففقد

،الاستسلامفىفا،أشهرثلاثةصوىالهرشفى!لميبمايمضوأ!رهمنعشرة

نمبو،باطرأهلفوطراصحابوأزومهو3بىرإلهوإاإلىنصرنبوخذفنةاه

عهدقم.قDA%عام،الثانيةالمرةوفى،م.قDNAسنةأورعصايمكنو-ز

ودمرتعنوةأورشليمأخذتيهوذام!كاخر(،م.قه)795-87صدقياهو

البابلى.اديعصربدايةهذاوكان.)ابلإلىالثبخيرة2ونفئ،عنففى

عمقوظوةت،اشهها:كوذألممدكةالما!فيخاكارخلالنجيانيبرزو

بهتنهأالذىفاظراب.أيض!هى3أورشلهصقطت-ين،واربا،راصرأئيل

بلأخرىشموبابا!ن!رهالنبيين*ثهلوقد.إرمياز"نإشعيا!ل
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بأسر.،اللهايموهحمحرةةعلىابالاصراإيذاناذلكنف!،ءاء4،الإنساني

المبقإرمياتشاؤموكان.اديع!دفى-إص"برزالذىالإءصارذدد

.الأبوابعلىوالسبى،ىجمىا)5الفكرات-نبيراترينالحزلاء4أسفو

،اءالهزفيهيلتىوندتحممإلىالسيياسيةمهات!مفىا)-يأهلوالقفت

ف!رةنموفى.ظهرذلكوزد،أة!لغدفىأءلمممو.ءهيهةرو-يةنهضةفقامت

.ة:ا!مر،فما،ءةقأةتكاةةكروى،انصالمسيح

،حزقيالرؤىءنهاتكرثودىاليالديئا-ل!رءنالجدتد-المرحكهذه

هنره151ءابزوالهوزال،الدولةمعزالقدثماالىص!مه)،فالدين.اديةي

جهدفىال!3!نو-يةالسلطةإلىالةبوتةالىوأبةعندئذنضهتفا،عرأع9قاق

أفيبحد،الهالي"الى-دأةيةنافوجد.يمةالقدلرواهـ،جديدةصيغلىضعدائب

ديؤ.،تجدبدبؤ-اةالأءلمع-تحد،ا!يقةاابا-.،كلاا)ث!قيودءنترررت

جديد.ن4ينىأنبدا!يكل-ولتدور

ا-،"بزلأن،اضافىأإخميايمالقداصهدافىنثو1101حماهةي!بيربظمرو

قيرىو،اينةقيأ!المةيةالى-دانيةإلىدعووهو،إشميانبوءاتإلىصمت

تصليو،أيوبسفرفىنجد.مافيووذلاث،اللهتاحماألمتمامرلمةو-5السقاء

القديم.-اريخ!ا4نهاتتحددالتىالتطهرف!رةإلىبهذاإصرأئي

فىالسبىالذينالهودوعحكوريق،بابلالفرسفتحم.قorAعاموفى

فاعطينصارتالحإنذلاثومنذ،دجدن4ا!يكلوبةاءفدتأ!نإلىبالهودب

الهليأ-شيئالهءسءفببو،المباثرحاعثاتحتبلأجةبيةلدوسيطرةقيت

.ض2اا)-إىالئارعنمااقعنةا-طثنخر!تفىوءاالىو

فيهاهيرمودوسأءصرة-3وكذلكةالقصيربيينالم!-مشبةتوكا

اطات".قيتنتكاأنهـااكأ،ير)أننيم!والذى،ادلمطةفىيةاطرمنثىء

،/م.ق37عاميهوذاعلىها!الأصلوى3الأ"يروووسالىومانولى.-د

http://kotob.has.it



-401-

ضموقد،الىومانيةل!مبرأطرربةحاصمةم.ق63عاممنذاليلادوكانت

؟ما.طبنفدمماعتهلتثمهدتحقكامناطقأخرىسودوهيرممدممةإلىالىومان

فوقصمصاطلامويضمثتلمقهم،الرومانقماصدهيرودوسوكان

اشغروقد.اليهودرعاإدفكر!والإرهابتبالعةحبههوأنهى،اعتبأر

+.والتشييدالبناءبحبببدهمنبلاؤ.وأهو

الثلاثة:أبلائهبينوصإ:"صبمدكهؤسم،.مق4ءامتهوظبمدو

يهوذاأرخيلاوءرنصإب!نفكان،وأنتيياسوفياصبوسأرخيلاوس

أهمية.أ-لأخرىصناطقوأنتيباسفيليبوسنصهبومن،وأدوموالساهرة

اطورالإهبرلهفمز،مستبدأقابمولكنهكان،عشرسنينأرخهلاوسحم

ح!مذلكإمديهوذاحمتولىو،الغالبلادإل!ونفا.،أغ!طىالىومافى

بالشاقب.الىومانمن

يهوذأمملكلألىومافىأطورالاءبر!لأوديوسأسند!ثلادتة94ضةوق

تهوفا-شالبلادف!م،الكبيرهيرودوسحةهدالأوليياسأجرإلىامرةوا)

جديدمنيهوذاالىومافىالامبراطوروضع،موتهإءدو،هيلادية44عام

أجريياسإلىأسندقلائلسنواتبمدول!نه،الرومانمنح!مإمرةتحت

إداريةعلطاتلهجهلكا،المناطقبمضحكمالأولأجربباشابئالثافى

احترامهم.أواليهودبربالماقأجريباسيرظوا،بأورسليميتملقف!ممينة

،البلاد4بفحكمتولوأينأكألروهاناهـكامالأثناءكانهذ.وفى

اط!مءمدقالأهورتوساه.متنوعةكلداضليةمشايواجهون،يهوذاونها

الذىف!روسبحدهاوهنوفبتوسفيلكىعهدف!الأخمىومملىالىوماني

،وكلانوالىاليهودبين-ربقامتعهدهوفى.4ميلادت6دعاماطمنولى

طيطوسباستيلاءوفيلكطدية07عامواةتهتبلادية66عامبدأت
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.وهيكلماىتدميرهاوأورشابمعلىالىومافى

فدطين.ارعبقئمةؤااليهودبقملمررط!عمدومةذ

كلوأسترلت،العربةالدولةظمتالميلادىالسابما)قرنأوائلوفى

ملذادولىتلكحيزفىفلسمابنةدخات،سورياعلىوعذلكينالنهرل!نما

ا)مربى.االحاقلبصارتبل،ادابمالقرن
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